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(XVIII).
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AP) RGE núm. 1634/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a investigació
biomèdica.
5008
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AQ) RGE núm. 1635/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de la
pobresa a les Illes Balears.
5009
AR) RGE núm. 1636/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa a les Illes
Balears.
5009
AS) RGE núm. 1637/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa i exclusió
a les Illes Balears.
5009
AT) RGE núm. 1638/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del
treball als discapacitats.
5009
AU) RGE núm. 1639/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personalitats
convidades al Fòrum Turisme i Esport.
5009
AV) RGE núm. 1640/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments per
a l'organització del mundial de ciclisme 2007 (I).
5009
AX) RGE núm. 1641/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
semifinal de la Copa Davis a Palma.
5009
AY) RGE núm. 1642/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments per
a la celebració de la Copa Davis a Palma.
5010
AZ) RGE núm. 1643/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments per
a l'organització del mundial de ciclisme 2007 (II).
5010
BA) RGE núm. 1644/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments fets
a G-61932455.
5010
BB) RGE núm. 1645/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total del
contracte amb Anna Kournikova.
5010
BC) RGE núm. 1646/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència de
Michael Douglas a fires.
5010
BD) RGE núm. 1647/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
avançat d'investigacions turístiques (I).
5010
BE) RGE núm. 1648/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
avançat d'investigacions turístiques (II).
5010
BF) RGE núm. 1649/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
avançat d'investigacions turístiques (I).
5011
BG) RGE núm. 1650/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de la
Conselleria d'Immigració i Cooperació.
5011
BH) RGE núm. 1651/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concepte
d'immigrant.
5011
BI) RGE núm. 1652/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tallers
d'interculturalitat.
5011
BJ) RGE núm. 1653/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegat del
Govern de Cooperació.
5011
BK) RGE núm. 1654/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a coordinació
amb el Ministeri d'Assumptes Socials.
5011
BL) RGE núm. 1655/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a marcroprojectes
de la Conselleria d'Immigració i Cooperació.
5011
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BM) RGE núm. 1656/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
pel retorn d'immigrants.
5011
BN) RGE núm. 1657/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites del
delegat del Govern de Cooperació.
5012
BO) RGE núm. 1658/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de
cooperació (I).
5012
BP) RGE núm. 1659/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de
cooperació (II).
5012
BQ) RGE núm. 1660/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de
cooperació (III).
5012
BR) RGE núm. 1661/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balear
a l'exterior (I).
5012
BS) RGE núm. 1662/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balear
a l'exterior (II).
5012
BT) RGE núm. 1663/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balear
a l'exterior (III).
5012
BU) RGE núm. 1664/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Immigració i Cooperació.
5012
BV) RGE núm. 1665/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mediadors
culturals.
5013
BX) RGE núm. 1666/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balear
a l'exterior (IV).
5013
BY) RGE núm. 1667/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
comunitats a l'exterior (I).
5013
BZ) RGE núm. 1668/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
Cinquena Illa.
5013
CA) RGE núm. 1669/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balear
a l'exterior (V).
5013
CB) RGE núm. 1670/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balear
a l'exterior (VI).
5013
CC) RGE núm. 1671/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'integració
dels immigrants.
5013
CD) RGE núm. 1672/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polseres per
prevenir la violència de gènere.
5014
CE) RGE núm. 1673/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons per a
l'assistència social integral de les víctimes de la violència de gènere.
5014
CF) RGE núm. 1674/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en
relació amb la web d'ASI.
5014
CG) RGE núm. 1675/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració de
dia 8 de març.
5014
CH) RGE núm. 1676/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
d'impacte de violència de gènere.
5014

BOPIB núm. 125 - 17 de març del 2006

4987

CI) RGE núm. 1677/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies per
ofertes de treball sexista.
5014
CJ) RGE núm. 1678/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del
Consell de dones.
5014
CK) RGE núm. 1679/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous centres
educatius amb separació de sexes.
5014
CL) RGE núm. 1680/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equip de
professionals de l'Institut Balear de la Dona.
5015
CM) RGE núm. 1681/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes electorals.
5015
CN) RGE núm. 1709/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a IES Algarb.
5015
CO) RGE núm. 1710/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a presentació d'una associació d'estudiants a Eivissa.
5015
CP) RGE núm. 1730/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió de deute
públic.
5015
CQ) RGE núm. 1731/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imprevisió en
la recaptació.
5015
CR) RGE núm. 1732/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa
d'hipoteques.
5016
CS) RGE núm. 1733/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
al patrimoni eclesiàstic.
5016
CT) RGE núm. 1734/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió en
investigació.
5016
CU) RGE núm. 1735/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acabament de
titulacions universitàries.
5016
CV) RGE núm. 1736/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Diada de les
Illes Balears.
5016
CX) RGE núm. 1737/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obstaculitzar
la feina dels advocats colAlegiats.
5016
CY) RGE núm. 1738/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya de
revisió dels hotels.
5016
CZ) RGE núm. 1739/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promocionar
la nostra comunitat.
5017
DA) RGE núm. 1740/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquestes als
vols interinsulars (I).
5017
DB) RGE núm. 1741/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquestes als
vols interinsulars (II).
5017
DC) RGE núm. 1742/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
campanya d'enquestes als vols interinsulars (II).
5017
DD) RGE núm. 1743/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de
Policia Local a Menorca (I).
5017
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DE) RGE núm. 1744/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de
Policia Local a Menorca (II).
5017
DF) RGE núm. 1745/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola nàutica
a Menorca (I).
5017
DG) RGE núm. 1746/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola nàutica
a Menorca (II).
5018
DH) RGE núm. 1752/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a traspàs de competències de cultura.
5018
DI) RGE núm. 1753/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a exposicions al Museu de Menorca.
5018
DJ) RGE núm. 1754/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a personal per a l'Arxiu de Menorca.
5018
DK) RGE núm. 1755/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a nou local per a l'Arxiu de Menorca.
5018
DL) RGE núm. 1756/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a guia de l'Arxiu de Menorca.
5018
DM) RGE núm. 1772/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a ports esportius de Palma.
5018
DN) RGE núm. 2010/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoleta Asima.
5019
DO) RGE núm. 2120/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments per
al Mallorca Clàssic (I).
5019
DP) RGE núm. 2121/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments per
al Mallorca Clàssic (II).
5019
DQ) RGE núm. 2132/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a caça amb cans a finques públiques.
5019
DR) RGE núm. 2133/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions per promoure l'agricultura ecològica.
5019
DS) RGE núm. 2134/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions per promocionar l'agricultura ecològica el 2006.
5019
DT) RGE núm. 2135/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a quantitats destinades i actuacions concretes per donar suport als agricultors i ramaders ecològics.
5019
DU) RGE núm. 2136/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions i projectes per part d'INESTUR.
5020
DV) RGE núm. 2137/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a projecte d'INESTUR a Can Serra.
5020
DX) RGE núm. 2138/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a projecte d'INESTUR sobre cicloturisme.
5020
DY) RGE núm. 2139/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a projecte d'INESTUR d'intercanvis culturals.
5020
DZ) RGE núm. 2140/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a projecte d'INESTUR de neteja de platges.
5020
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EA) RGE núm. 2141/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a projecte d'INESTUR quarter d'intendència.
5020

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2209/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
augment del tot inclòs.
5021
B) RGE núm. 2221/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Programa balear
de sang del cordó umbilical.
5021
C) RGE núm. 2222/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
del centre de salut de Canal Salat a Ciutadella.
5021
D) RGE núm. 2223/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de seguretat
als jutjats.
5021
E) RGE núm. 2224/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la dona
en el mercat laboral de les Illes Balears.
5021
F) RGE núm. 2225/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
respecte del turisme alemany després de la ITB de Berlín.
5022
G) RGE núm. 2226/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la
Conselleria de Presidència i Esports als clubs d'alt nivell.
5022
H) RGE núm. 2227/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a fre
a la reforma de l'Estatut d'Autonomia.
5022
I) RGE núm. 2230/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a la Direcció General d'Immigració.
5022
J) RGE núm. 2231/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
envers els immigrants.
5022
K) RGE núm. 2232/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
regularització dels immigrants.
5022
L) RGE núm. 2233/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
en educació pública.
5022

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1711/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
colAlaboració en matèria de doblatge en català.
5023
B) RGE núm. 1758/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió en
digital d'IB3.
5024
C) RGE núm. 1759/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura d'IB3
a la presència de les Illes Balears a FITUR.
5024
D) RGE núm. 1760/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a semblances
i diferències entre IB3 i les televisions autonòmiques de Múrcia, Aragó, Astúries o Extremadura.
5024
E) RGE núm. 1761/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del
funcionament del Consell d'administració de l'EPRTVIB.
5024
F) RGE núm. 1762/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura
d'IB3 dels actes celebrats a Eivissa en ocasió del Dia de les Illes Balears.
5024
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G) RGE núm. 1763/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou pla de
reconversió de RTVE.
5024
H) RGE núm. 1766/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
IB3 mercat residual.
5024
I) RGE núm. 1773/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració del Dia
de les Illes Balears.
5025
J) RGE núm. 1774/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proporcionalitat de
notícies ofertes a IB3.
5025
K) RGE núm. 1775/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presència de
diferents partits a IB3.
5025
L) RGE núm. 1776/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a patrocinis d'IB3.
5025
M) RGE núm. 1561/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a disculpes a la comunitat educativa.
5026
N) RGE núm. 1562/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
expedients a l'institut Algarb.
5027
O) RGE núm. 1563/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
actuacions al colAlegi públic Sant Jordi.
5027
P) RGE núm. 1564/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
actuacions al colAlegi públic Sant Rafel.
5027
Q) RGE núm. 1565/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
retards en el pagament del professorat de centres públics.
5027
R) RGE núm. 1566/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
celebració de la diada de les Illes Balears.
5027
S) RGE núm. 1568/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
denúncia de la crema de màquina.
5027
T) RGE núm. 1569/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
sentències del Tribunal Superior de Justícia.
5028
U) RGE núm. 1570/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
comportaments radicals violents.
5028
V) RGE núm. 1686/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci de recursos
sociosanitaris.
5028

(I).

X) RGE núm. 1687/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
5028

Y) RGE núm. 1688/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
(II).
5028
Z) RGE núm. 1689/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
(III).
5028
AA) RGE núm. 1690/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
(IV).
5028
AB) RGE núm. 1691/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
(V).
5029

BOPIB núm. 125 - 17 de març del 2006

4991

AC) RGE núm. 1692/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
(VI).
5029
AD) RGE núm. 1693/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
(VII).
5029
AE) RGE núm. 1694/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
(VIII).
5029
AF) RGE núm. 1695/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari
(IX).
5029
AG) RGE núm. 1696/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament del
director general d'Esports.
5029
AH) RGE núm. 1697/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imatge turística
de les Illes Balears.
5029
AI) RGE núm. 1698/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de grava i
ciment d'Eivissa (I).
5030
AJ) RGE núm. 1699/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de grava i
ciment d'Eivissa (II).
5030
AK) RGE núm. 1700/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de grava i
ciment d'Eivissa (III).
5030
AL) RGE núm. 1701/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de grava i
ciment d'Eivissa (IV).
5030
AM) RGE núm. 1712/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
recinte firal de Manacor.
5030
AN) RGE núm. 1713/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
recinte firal de Palma.
5030

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1595/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe d'impacte per raó de gènere.

5031

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1560/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a complement econòmic per a les pensions no
contributives.
5031
B) RGE núm. 159606, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vinculació de les cases regionals.

5032

C) RGE núm. 1597/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de suport a les organitzacions agràries.

5032

D) RGE núm. 1598/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiment de la durada màxima de les rutes de transport escolar.
5032
E) RGE núm. 1749/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a afavorir el comerç just i el consum responsable.
5033
F) RGE núm. 1750/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a candidatures electorals i igualtat

5034

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5750/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, relativa a Pla d'acció per a persones majors (IV).
5034
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B) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5751/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, relativa a manteniment de centres de dia i/o residències.
5034
C) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5752/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, relativa a gestió de centres de dia i/o residències.
5034
D) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5931/05 i 5932/05, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relatives a inversions del Govern amb l'associació Asinpros (I i II).
5035
E) A la pregunta RGE núm. 7064/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Servei 112 (IV).
5035
F) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7371/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, relativa a Targeta Jove.
5035
G) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8473/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, relativa a operacions a la tarda a l'Hospital de Can Misses.
5035
H) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8474/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, relativa a gerència de l'Hospital de Can Misses.
5035
I) A la pregunta RGE núm. 8508/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a subvencions a
l'Associació Familiar de les Illes Balears.
5035
J) A la pregunta RGE núm. 9616/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a policies locals destinats
a protecció a víctimes de la violència de gènere (I).
5035
K) A la pregunta RGE núm. 9630/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a associació Acció
Familiar.
5036
L) A les preguntes RGE núm. 9635, 9636, 9637 i 9638/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives
a expedients sancionadors a les illes de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca.
5036
M) A la pregunta RGE núm. 9685/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a viatge a l'Argentina.
5036
N) A la pregunta RGE núm. 9771/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a temporada de ballet a
Mallorca 2005.
5036
O) A la pregunta RGE núm. 10074/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a modificació de crèdit
110001765.
5036
P) A les preguntes RGE núm. 10076/05 i 10078/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a transport
regular de viatgers (I i III).
5037
Q) A les preguntes RGE núm. 10077/05 i 10079/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a transport
regular de viatgers (II i IV).
5037
R) A la pregunta RGE núm. 10080/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a transport regular de
viatgers (V).
5037
S) A la pregunta RGE núm. 10128/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a escoleta pública de
Calvià.
5037
T) A la pregunta RGE núm. 10129/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a E.E.I. Direcció del
sector naval (I).
5037
U) A la pregunta RGE núm. 10130/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a E.E.I. Direcció del
sector naval (II).
5037
V) A la pregunta RGE núm. 10131/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a E.E.I. Direcció del
sector naval (III).
5037
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X) A les preguntes RGE núm. 10295/05 i 10296/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relatives a comissió
interdepartamental de seguiment i avaluació del Pla Jove (I i II) .
5038
Y) A la pregunta RGE núm. 10297/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relativa a Fòrum de la Joventut.
5038
Z) A la pregunta RGE núm. 10298/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relativa a Comissió interinstitucional
de Joventut.
5038
AA) A la pregunta RGE núm. 10311/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relativa a Consorci de recursos
sociosanitaris (I) .
5038
AB) A la pregunta RGE núm. 10312/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relativa a Consorci de recursos
sociosanitaris (II) .
5038
AC) A la pregunta RGE núm. 10313/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Consorci de recursos
sociosanitaris (III) .
5038
AD) A la pregunta RGE núm. 10319/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a obres compromeses
per l'Ibisec el 2005.
5038
AE) A la pregunta RGE núm. 10321/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a sector del taxi.
5038
AF) A la pregunta RGE núm. 10380/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a personal al
Servei de suport a les víctimes del delicte a Ciutadella.
5039
AG) A les preguntes RGE núm. 10381/05 a 10408/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives
a transferència de recursos econòmics als consells insulars (I a XXVIII).
5039
AH) A les preguntes RGE núm. 170/06 a 172/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a comissió
delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris (I-III).
5039

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1600/06, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura.
5039

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramesa de la Proposició de llei RGE núm. 8610/05 a la Comissió d'Assumptes Socials i obertura del termini de presentació
d'esmenes.
5039
B) Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a la solAlicitud de compareixença RGE núm. 290/06.
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5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 124.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2006, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1047/06, relativa a Pla sociosanitari del Govern de les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1462/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aportació econòmica a
Yanko. (BOPIB 124 de 10 de març 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 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini d'un mes, el Pla
sociosanitari del Govern de les Illes Balears al Parlament."
A la seu del Parlament, 10 de març 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

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 124 de 10 de març del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

A)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6763/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a posada en marxa de
la ràdio i televisió autonòmica IB3.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra.

Ordre de Publicació
C)

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals,
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Francesc
Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Pilar
Costa i Serra i Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1463/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informe Hispalink (I).
(BOPIB 124 de 10 de març 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 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Popular, relativa a acords de colAlaboració signats a FITUR.
(BOPIB 124 de 10 de març del 2006).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1464/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informe Hispalink (II).
(BOPIB 124 de 10 de març del 2006).

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

D)

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

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març 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 7
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1465/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informe Hispalink (III).
(BOPIB 124 de 10 de març del 2006).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1474/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a restauració forestal a la Serra
de Morna a Eivissa. (BOPIB 124 de 10 de març 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 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març 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 7
de març del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 124 de 10 de març del 2006).

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

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1469/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repercussió de la nova
estratègia balear de prevenció i gestió de residus perillosos.
(BOPIB 124 de 10 de març del 2006).

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

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
J)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 124 de 10 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1470/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 2006.
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Ordre de Publicació

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
C)
Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
124 de 10 de març del 2006).

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
8610/05.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, va prendre en consideració la proposició de
llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa Llei de mediació familiar (BOPIB núm. 113, de 2 de
desembre del 2005), per 29 vots a favor, 24 en contra i cap
abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Aprovació de la liquidació del pressupost del Parlament de
les Illes Balears corresponent a l'exercici de l'any 2005.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març del 2006, va aprovar, per assentiment, la liquidació del
pressupost de la cambra corresponent a l'exercici de l'any 2005.

A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 1473/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2006, es va retirar la pregunta de referència,
presentada pel diputat Hble. Sr. Eduard Puche i Castillejo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de la Fundació
Biodiversitat en colAlaboració amb la Conselleria de Medi
Ambient (BOPIB núm. 124, de 10 de març del 2006).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
E)
Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional
de la Dona.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2006, es procedí a la lectura de la declaració
institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el
text de la qual es transcriu a continuació:

Ordre de Publicació
“Manifest sobre el Dia Internacional de la dona
B)
Retirada del primer punt de la Moció RGE núm. 1047/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2006, fou retirat el primer punt de la moció de
referència, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla sociosanitari del Govern de les Illes Balears (BOPIB
núm. 123, de 24 de febrer del 2006).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Des del 1975 les dones de tot el món commemoren el 8 de
març com a dia internacional de la dona.
No obstant això, aquesta data, la de l’any 1975, és només la
d’un any en què l’ONU va declarar oficialment que l’esmentat
dia es dedicaria a commemorar la lluita històrica per millorar
la vida de la dona. Realment fa quasi un segle que les dones
venien festejant, de diferents maneres i en diferents dies, petites
i grans conquestes socials aconseguides en lluites individuals
i colAlectives, com el vot de les dones, el dret a la feina, a la
formació professional, a la no discriminació laboral; unes
lluites encapçalades no només per les dones que activament, al
carrer, als parlaments, als governs, a les organitzacions socials,
han defensat els seus drets, sinó per totes i cadascuna de les
dones que, en les mesures de les seves possibilitats, a una feina
fora de casa o a la llar, han lluitat per aconseguir una igualtat
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que la història, la societat i el paper preponderant de l’home els
ha arrabassat durant massa anys.
Les dones i els homes que integren els grups polítics amb
representació al Parlament de les Illes Balears manifestam el
nostre desig que no passi ni un any més sense que aquesta
igualtat sigui efectiva a tots els àmbits de la societat. Ens
comprometem a esforçar-nos per tal d’aconseguir el ple
desenvolupament de les dones de la nostra comunitat a tots els
àmbits: personal, familiar, econòmic, polític, laboral, cultural
i social.
Amb aquest objectiu continuarem treballant per fer
desaparèixer els entrebancs que històricament s’han interposat
entre la dona i aquest ple desenvolupament de les seves
capacitats, una feina que necessàriament ha d’anar dirigida a la
consecució de la igualtat d’oportunitats, la incorporació, la
permanència i la promoció dins el mercat laboral, a més de la
conciliació de la vida familiar, laboral i personal; una
conciliació que ha de ser possible no només per a la dona,
perquè això significaria que la tornam a designar única
responsable de les tasques familiars, sinó també per a l’home.
D’aquesta manera homes i dones podran compartir la tasca
d’educar i tenir cura dels fills o de les persones dependents;
així home i dona podran també disposar de més oportunitats
per mantenir, si ho desitgen, una carrera professional activa i
enriquidora.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer del
2006, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 7955/05
a 7959/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a utilització de mitjans
privats per part del president del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Els representants dels poders públics, mitjançant el nostre
compromís actiu, tenim l’obligació de procurar que aquest
missatge arribi a tota la societat, així com de procurar els
mitjans necessaris per tal d’assolir els esmentats objectius.
Encara que els avanços dins l’àrea d’igualtat d’oportunitats
entre homes i dones a la nostra comunitat autònoma han estat
molt importants durant els darrers anys, especialment dins
l’àmbit laboral i legislatiu, encara ens queda molt per
aconseguir. Han estat realment positives iniciatives com la Llei
Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere al Congrés dels Diputats.
Per ser conseqüent amb tot l’anteriorment exposat,
qualsevol política que pretengui facilitar l’equiparació
d’oportunitats entre homes i dones ha de partir inexcusablement
d’una educació de qualitat per a tots i totes, ja que és la clau per
fer real la igualtat d’oportunitats.
Consideram indispensable comptar amb el compromís i la
colAlaboració de tots els grups polítics, dels agents socials i de
les institucions per tal d’assolir una igualtat d’oportunitats real
i vertadera per a la dona del segle XXI.
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5160/05, d'educació i formació permanent de persones adultes
de les Illes Balears.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió de
dia 2 de març del 2006, es procedí a l'elaboració del dictamen
del projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 94,
d'1 de juliol del 2005.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
A la seu del Parlament de les Illes Balears, dia 7 de març
del 2006”.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1599/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de convenis de la Conselleria de
Salut i Consum. (Mesa de 15 de març del 2006).
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Palma, a 15 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 general de convenis de la Conselleria
de Salut i Consum.
Atesos els convenis que realitza la Conselleria de Salut i
Consum amb diferents empreses privades, el Grup Parlamentari
Socialista presenta interpelAlació sobre la política general de
convenis de la Conselleria de Salut i Consum.
Palma, a 8 de març del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2011/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6763/05, relativa a
posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica IB3. (Mesa
de 15 de març del 2006).
Palma, a 15 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
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6763/05, relativa a posada en marxa de la ràdio i televisió
autonòmica IB3, la moció següent.
Del debat de la interpelAlació sobre la posada en
funcionament de la televisió io la ràdio públiques IB3, es
desprèn que un any després es continua amb les mateixes
pràctiques de manipulació informativa, manca de pluralitat i
objectivitat que marcaren el seu començament.

Finalment, tampoc no es compleix amb l'objectiu de la
vertebració territorial, atesa la desigualtat de les notícies, dels
programes i de les retransmissions d'esdeveniments -sobretot
esportius- de cadascuna de les Illes, ni de la normalització
lingüística, donat que el català no és la llengua vehicular de la
RTVIB.
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries perquè els
objectius de la ràdio i la televisió públiques de pluralitat,
veracitat i objectivitat siguin una realitat a IB3 ràdio i televisió.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en aquesta legislatura un projecte
consensuat amb tots els grups polítics per a la creació d'un
consell audiovisual de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en aquesta legislatura un projecte de
llei de ràdio i televisió de les Illes Balears consensuat amb tots
els grups polítics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lliurar a tots els grups polítics els estudis sobre
audiència, minutatge i aparició de les diferents forces polítiques
a IB3 ràdio i televisió.
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1571/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ingressos de la venda de la Targeta Verda. (Mesa de
15 de març del 2006).
RGE núm. 1572/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a venda de targetes verdes. (Mesa de 15 de març del
2006).

Així mateix, el forat econòmic d'IB3 és insostenible, atès
que el segon any del seu pressupost, l'endeutament és de 69
milions d'euros i les despeses financeres de 2.600.000 euros.

RGE núm. 1573/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a venda de targetes verdes a establiments turístics.
(Mesa de 15 de març del 2006).

D'altra banda, les dades sobre audiència que maneja el
Govern no poden ser contrastades ja que no es vol lliurar
aquest document que hauria de ser públic ni els informes que
avalen la presència dels diferents grups polítics a la RTVIB.

RGE núm. 1574/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a venda de targetes verdes a establiments no turístics.
(Mesa de 15 de març del 2006).
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RGE núm. 1575/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a venda de targetes verdes activades per turistes.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1587/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a presència d'Anna Kournikova a la Fira de
Berlín. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1576/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a venda de targetes verdes activades per residents.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1588/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a viatge a Colòmbia del president Matas.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1577/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost de les campanyes de la Targeta Verda a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 15 de març
del 2006).

RGE núm. 1612/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (I).
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1578/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost de les campanyes de la Targeta Verda fora de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 15 de
març del 2006).
RGE núm. 1579/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a trucades al centre d'atenció telefònica Targeta
Verda. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1580/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a persones contractades al centre d'atenció telefònica
Targeta Verda. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1581/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost del disseny i l'edició de la Targeta Verda. (Mesa
de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1582/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a import de les comissions de venda de la Targeta
Verda. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1583/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost salarial i seguretat social de la Targeta Verda.
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1584/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost de l'explotació i el manteniment de Costa Nord.
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1585/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ingressos de Costa Nord. (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1586/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a activitats a Costa Nord. (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1613/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (II).
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1614/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (III).
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1615/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (IV).
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1616/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (V).
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1617/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (VI).
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1618/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina
(VII). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1619/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina
(VIII). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1620/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (IX).
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1621/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (X).
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1622/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (X). (Mesa de 15 de març del 2006).
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RGE núm. 1623/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (XI). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1638/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
del treball als discapacitats. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1624/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (XII). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1639/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personalitats convidades al Fòrum Turisme i Esport. (Mesa de
15 de març del 2006).

RGE núm. 1625/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de
centres d'acollida que donen atenció a les persones en situació
d'exclusió social que volen entrar dins la xarxa actual. (Mesa
de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1640/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per a l'organització del mundial de ciclisme 2007
(I). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1626/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoleta
a l'Hospital de Son Llàtzer (II). (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1641/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
semifinal de la Copa Davis a Palma. (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1627/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (XIII). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1642/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per a la celebració de la Copa Davis a Palma.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1628/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (XIV). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1629/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cures
palAliatives. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1630/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (XV). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1631/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (XVI). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1632/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (XVII). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1633/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (XVIII). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1634/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
investigació biomèdica. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1635/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
de la pobresa a les Illes Balears. (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1636/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa
a les Illes Balears. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1637/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa
i exclusió a les Illes Balears. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1643/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per a l'organització del mundial de ciclisme 2007
(II). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1644/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments fets a G-61932455. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1645/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total
del contracte amb Anna Kournikova. (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1646/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència de Michael Douglas a fires. (Mesa de 15 de març
del 2006).
RGE núm. 1647/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centre avançat d'investigacions turístiques (I). (Mesa de 15
de març del 2006).
RGE núm. 1648/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centre avançat d'investigacions turístiques (II). (Mesa de 15
de març del 2006).
RGE núm. 1649/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centre avançat d'investigacions turístiques (I). (Mesa de 15
de març del 2006).
RGE núm. 1650/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de
la Conselleria d'Immigració i Cooperació. (Mesa de 15 de
març del 2006).
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RGE núm. 1651/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concepte d'immigrant. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1665/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mediadors culturals. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1652/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tallers
d'interculturalitat. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1666/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balear a l'exterior (IV). (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1653/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegat
del Govern de Cooperació. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1667/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
de comunitats a l'exterior (I). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1654/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coordinació amb el Ministeri d'Assumptes Socials. (Mesa de 15
de març del 2006).

RGE núm. 1668/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Cinquena Illa. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1655/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
marcroprojectes de la Conselleria d'Immigració i Cooperació.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1669/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balear a l'exterior (V). (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1656/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes pel retorn d'immigrants. (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1670/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balear a l'exterior (VI). (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1657/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites
del delegat del Govern de Cooperació. (Mesa de 15 de març
del 2006).

RGE núm. 1671/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'integració dels immigrants. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1658/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de cooperació (I). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1659/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de cooperació (II). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1660/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de cooperació (III). (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1661/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balear a l'exterior (I). (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1662/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balear a l'exterior (II). (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1663/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balear a l'exterior (III). (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1664/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Immigració i Cooperació.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1672/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polseres per prevenir la violència de gènere. (Mesa de 15 de
març del 2006).
RGE núm. 1673/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
per a l'assistència social integral de les víctimes de la violència
de gènere. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1674/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions en relació amb la web d'ASI. (Mesa de 15 de març
del 2006).
RGE núm. 1675/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
celebració de dia 8 de març. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1676/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
d'impacte de violència de gènere. (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1677/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per ofertes de treball sexista. (Mesa de 15 de març
del 2006).
RGE núm. 1678/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació
del Consell de dones. (Mesa de 15 de març del 2006).
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RGE núm. 1679/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
centres educatius amb separació de sexes. (Mesa de 15 de
març del 2006).

RGE núm. 1739/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promocionar la nostra comunitat. (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1680/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equip
de professionals de l'Institut Balear de la Dona. (Mesa de 15
de març del 2006).

RGE núm. 1740/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enquestes als vols interinsulars (I). (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1681/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
electorals. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1741/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enquestes als vols interinsulars (II). (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1709/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a IES Algarb. (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1742/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
la campanya d'enquestes als vols interinsulars (II). (Mesa de
15 de març del 2006).

RGE núm. 1710/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a presentació d'una associació
d'estudiants a Eivissa. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1743/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de
Policia Local a Menorca (I). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1730/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió
de deute públic. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1744/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de
Policia Local a Menorca (II). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1731/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imprevisió en la recaptació. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1745/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola
nàutica a Menorca (I). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1732/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa
d'hipoteques. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1746/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola
nàutica a Menorca (II). (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1733/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions al patrimoni eclesiàstic. (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1752/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a traspàs de competències de cultura.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1734/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió
en investigació. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1753/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a exposicions al Museu de Menorca.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1735/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acabament de titulacions universitàries. (Mesa de 15 de març
del 2006).
RGE núm. 1736/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Diada de
les Illes Balears. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1737/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obstaculitzar la feina dels advocats colAlegiats. (Mesa de 15 de
març del 2006).
RGE núm. 1738/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de revisió dels hotels. (Mesa de 15 de març del
2006).

RGE núm. 1754/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a personal per a l'Arxiu de Menorca.
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1755/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou local per a l'Arxiu de Menorca.
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1756/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a guia de l'Arxiu de Menorca. (Mesa de
15 de març del 2006).
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RGE núm. 1772/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ports esportius de Palma. (Mesa de 15
de març del 2006).

RGE núm. 2140/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projecte d'INESTUR de neteja de platges.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 2010/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoleta
Asima. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 2141/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projecte d'INESTUR quarter d'intendència.
(Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 2120/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per al Mallorca Clàssic (I). (Mesa de 15 de març
del 2006).
RGE núm. 2121/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments per al Mallorca Clàssic (II). (Mesa de 15 de març
del 2006).
RGE núm. 2132/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a caça amb cans a finques públiques. (Mesa de
15 de març del 2006).
RGE núm. 2133/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions per promoure l'agricultura
ecològica. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 2134/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions per promocionar l'agricultura
ecològica el 2006. (Mesa de 15 de març del 2006).

Palma, a 15 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.
Quins ingressos s'han obtingut de la venda de la Targeta
Verda al llarg del 2005?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

RGE núm. 2135/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a quantitats destinades i actuacions concretes
per donar suport als agricultors i ramaders ecològics. (Mesa
de 15 de març del 2006).
RGE núm. 2136/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions i projectes per part d'INESTUR.
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 2137/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projecte d'INESTUR a Can Serra. (Mesa de
15 de març del 2006).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes targetes verdes s'han venut al llarg del 2005 a
cadascuna de les Illes Balears?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

RGE núm. 2138/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projecte d'INESTUR sobre cicloturisme.
(Mesa de 15 de març del 2006).

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

RGE núm. 2139/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projecte d'INESTUR d'intercanvis culturals.
(Mesa de 15 de març del 2006).

Quantes targetes verdes s'han venut a establiments turístics
al llarg del 2005?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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.

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

Quantes targetes verdes s'han venut a establiments turístics
(supermercats i similars) al llarg del 2005?

Quin és el cost de les campanyes publicitàries de la Targeta
Verda fetes fora de les Illes Balears al llarg del 2005?

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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 escrita.

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

Quantes de les targetes verdes venudes han estat activades
al llarg del 2005 per part dels turistes?

Quantes trucades s'han atès al telèfon del Centre d'atenció
telefònica de la Targeta Verda?

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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 escrita.

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

Quantes de les targetes verdes venudes han estat activades
al llarg del 2005 per part dels residents?

Quantes persones estan contractades per atendre les
trucades al telèfon del Centre d'atenció telefònica de la Targeta
Verda?

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quin és el cost de les campanyes publicitàries de la Targeta
Verda fetes a les nostres illes al llarg del 2005?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 escrita.
Quin ha estat el cost del disseny i l'edició de la Targeta
Verda i els fulletons que es distribueixen conjuntament?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

Quin és l'import de les comissions pagades per la venda de
la Targeta Verda al llarg del 2005?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 activitats s'han dut a terme al llarg del 2005 al
complex Costa Nord?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 escrita.

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

Quin ha estat el cost salarial i de seguretat social de l'any
2005 de tot el personal destinat a difondre, fer publicitat,
vendre o atendre consultes de la Targeta Verda (personal de
direcció, administratius, etc.)?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 ha estat el cost per al Govern de la presència d'Anna
Kournikova com a imatge promocional de les Illes Balears a la
Fira Turística de Berlín?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina despesa ha generat al llarg del 2005 a l'administració
o a la Fundació Illes Balears Sostenibles l'explotació i el
manteniment del complex Costa Nord?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
Quins són els objectius i el programa del viatge del
president Matas a Colòmbia?
Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins ingressos s'han produït al llarg del 2005 per les
activitats desenvolupades al complex Costa Nord?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins costs econòmics tendrà la targeta sociosanitària que
dispensarà el Govern de les Illes Balears a 7.000 i/o 10.000
ciutadans de les Illes Balears que viuen a Amèrica Llatina?
Palma, a 6 de març del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

T)

Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines prestacions tendrà la targeta sociosanitària que
dispensarà el Govern de les Illes Balears a 7.000 i/o 10.000
ciutadans de les Illes Balears que viuen a Amèrica Llatina?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina relació té amb la Conselleria d'Immigració i
Cooperació del Govern de les Illes Balears la Sra. M. Ángeles
Fadou?

U)

Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quan començarà el funcionament de la targeta
sociosanitària que dispensarà el Govern de les Illes Balears a
7.000 i/o 10.000 ciutadans de les Illes Balears que viuen a
Amèrica Llatina?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quin ha creat la Fundación Balear en el exterior?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina relació té amb la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la Sra. M. Ángeles Fadou?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina relació té amb la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la Sra. M. Ángeles Fadou?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost té previst el Govern de les Illes Balears per
a la targeta sociosanitària que dispensarà a 7.000 i/o 10.000
ciutadans d eles Illes Balears que viuen a Amèrica Llatina?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quin negociat s'habilitaran les partides pressupostàries
previstes pel Govern de les Illes Balears per a la targeta
sociosanitària que dispensarà a 7.000 i/o 10.000 ciutadans d
eles Illes Balears que viuen a Amèrica Llatina?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les dades de funcionament de l'Hospital Verge
de Monte Toro, de la unitat polivalent integral sociosanitària,
els anys 2004 i 2005?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les dades de funcionament durant el 2004 i el
2005 de la UPISS a Eivissa, després d'integrar la unitat
d'hospitalització a domicili d'ib-salut i la de cures palAliatives
d'AECC?

5007

Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les dades de funcionament durant el 2004 i el
2005 de la unitat de mitjana estada a la residència de Cas
Serres? Qui les gestiona?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com van els dos nous centres d'acollida per als sense sostre
que varen anunciar a principis de l'any 2005, amb la xarxa
d'inserció social?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La recuperació del Pla de salut mental del 98 per part de la
Conselleria de Salut, com es troba després de tres pressuposts
realitzats pel Govern del PP? Quines realitzacions tangibles ha
fet i quins projectes tenen ja preparats?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu és necessari que un pla sociosanitari estigui
"normativitzat"?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Què vol dir la Sra. Consellera quan, en resposta a la
pregunta RGE núm. 3959/05, diu que l'anterior pla
sociosanitari es va retirar per no estar "normativitzat"?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines dades de llits de cures palAliatives a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera en relació amb altres comunitats
com són Catalunya, Illes Canàries, Cantàbria o bé en relació
amb la mitjana estatal?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost econòmic del Pla sociosanitari del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Què cobra la Sra. M Àngels Tressera, autora del pla, segons
es va publicat en premsa dia 27 de juliol del 2005?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
S'ha fet un concurs públic perquè la Sra. Tressera fos la
persona escollida per elaborar el Pla sociosanitari del Govern
de les Illes Balears?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Sra. Tressera pertany a qualque consorci, empresa
pública o privada, fundació, o bé fa feina pel seu compte o per
compte d'alguna empresa pública o privada?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per quins motius el director del Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada (CIMERA) diu que veu
raonable pensar que "CIMERA tendrà a veure amb el Centro
de Investigación Biomédica en Red (CIBER)"?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En resposta a la pregunta RGE núm. 3969/05, la conselleria
fixa els recursos econòmics destinats a la pobresa durant els
anys 2003 i 2004, quins són aquests recursos durant l'any
2005? Quina previsió d'aquests recursos té per al 2006?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones amb discapacitat han tengut accés,
promoció interna o provisió de llocs de feina, mitjançant el
procediment de selecció de personal funcionari interí, al servei
de la comunitat autònoma durant l'any 2005? Especificau-ne el
nombre de persones per illes i per tipus de discapacitat.
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quin cost ha tengut el cànon federatiu per a la celebració
del mundial de ciclisme en pista de l'any 2007?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els resultats i les dades corresponents del grup de
treball, entre els tècnics de la Direcció General de Serveis
Socials i el Plan Nacional para la inclusión social del reino de
España, referent al 2005?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quina és la relació de pagaments que s'han fet per
l'organització del mundial de ciclisme en pista del 2007, aliè a
la construcció del velòdrom?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears fer durant aquesta
legislatura altres estudis específics, enquestes, sobre la situació
de pobresa i exclusió social a la nostra comunitat que siguin
una referència específica del seu departament?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
Quin cost va tenir el cànon federatiu per a l'organització de
la semifinal de la Copa Davis disputada entre Espanya i
Holanda a la ciutat de Palma?
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Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
Quina és la relació de pagaments fets pel Govern de les Illes
Balears en ocasió de la celebració d'una eliminatòria de la Copa
Davis disputada entre Espanya i Holanda a la ciutat de Palma?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
A quin compte corrent s'han estat fent els pagaments
corresponents a l'acord de patrocini a l'equip ciclista Illes
Balears des del 2004 fins a l'actualitat?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
Relació de pagaments fets pel Govern de les Illes Balears
durant el 2004, el 2005 i el 2006 a l'entitat amb Codi
d'Indentificació Fiscal núm. G-61932455.
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Quin és el cost que per tots els conceptes tendrà la
contractació d'Anna Kournikova per a la promoció turística de
les Illes Balears?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 quin motiu el Sr. Michael Douglas no assisteix a les
fires internacionals on es promocionen les Illes Balears?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha signat algun conveni amb el Ministeri de Ciència i
Tecnologia per a la creació d'un centre avançat d'investigacions
turístiques? En cas afirmatiu, en solAlicitam còpia.
Palma, a 7 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data s'ha aprovat per part del Ministeri de Ciència
i Tecnologia donar suport al projecte de creació d'un centre
avançat d'investigacions turístiques?
Palma, a 7 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BJ)

La Universitat de les Illes Balears participarà de manera
activa en el centre avançat d'investigacions turístiques?

A quina partida pressupostària s'imputen les despeses, tant
de desplaçament com d'estada, del delegat del Govern en
Cooperació?

Palma, a 7 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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

Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat aporta el Govern de les Illes Balears de fons
propis a la Conselleria d'Immigració i Cooperació? Desglossauho per direccions generals.
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

BK)
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 coordinació manté la Conselleria d'Immigració amb
la Direcció General d'Immigració del Ministeri d'Assumptes
Socials?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

BL)
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.

Què entén la Conselleria d'Immigració per "immigrant"?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants de macroprojectes manté en aquests moments la
Conselleria d'Immigració i Cooperació? Per quines quantitats?
Amb quines ONG?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

BI)
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.
Pensa la Conselleria d'Immigració reprendre els tallers
d'interculturalitat juntament amb la Conselleria d'Educació? En
cas afirmatiu, quan?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins programes per afavorir el retorn dels immigrants
d'origen balear té la Conselleria d'Immigració i Cooperació?
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Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les visites efectuades a diversos països
empobrits pel delegat del Govern de Cooperació, en
representació del Govern de les Illes Balears? I quants en
representació del Fons Mallorquí de Cooperació?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Quin és el motiu pel qual obres de cases balears a l'exterior
consten dins els programes de cooperació?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones han presentat solAlicitud per ser incloses
dins el procés de selecció per a la provisió de diversos llocs de
feina a la Fundació Balear a l'exterior?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la data prevista per la Conselleria d'Immigració i
Cooperació per publicar la convocatòria de projectes de
cooperació?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les persones acceptades per ocupar
diversos llocs de feina a la Fundació Balear a l'exterior?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina empresa o entitat s'ha adjudicat l'avaluació dels
projectes de cooperació?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la qualificació professional de la persona que
dirigeix la Fundació Balear a l'exterior?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins convenis ha signat la consellera d'Immigració i
Cooperació a cadascun dels seus viatges des del seu
nomenament?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
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 criteris de selecció dels participants al
programa "Cinquena illa"?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre de mediadors culturals amb què compta
la comunitat autònoma dependents de qualsevol conselleria?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

CA)
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 prestacions té previst oferir als emigrants balears, la
Fundació Balear a l'exterior?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina quantitat de persones té previst atendre la Fundació
Balear a l'exterior?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost `revist per a l'any 2006 de la Fundació
Balear a l'exterior?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin ha estat el cost del servei per a l'organització dels
trasllats i l'estada dels participants a la reunió anual del Consell
de comunitats a l'exterior per al 2006?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

CC)
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 o quines accions ha dut a terme la
consellera d'Immigració i Cooperació, prevists al Pla
d'integració dels immigrants? Quin n'ha estat el cost?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes polseres per prevenir la violència de gènere s'han
distribuït a dia 28 de febrer del 2006?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació de l'informe d'impacte de violència de
gènere a l'àmbit de les Illes Balears, previst a la Llei Orgànica
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

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

Quina ha estat la distribució dels fons aportats pel Ministeri
d'Assumptes Socials per a la posada en funcionament dels
serveis que han de garantir el dret a l'assistència social integral
de les víctimes de la violència de gènere?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 denúncies s'han produït per part de la inspecció de
treball, motivades per ofertes de treball sexista?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
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 va dur a terme l'Institut Balear de la
Dona en relació amb la pàgina web del partit ASI? En quines
dates es van dur a terme aquestes actuacions?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu pel qual la directora de l'Institut Balear de
la Dona no va convocar reunió amb les diverses associacions
de dones per tal de preparar la celebració de dia 8 de març?
Palma, a 8 de març del 2006.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu pel qual l'Institut Balear de la Dona, a
través de la Conselleria de Presidència, no ha donat suport a la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista per a la creació del Consell de Dones?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la valoració que fa l'Institut Balear de la Dona que
nous centres educatius prevists en aquesta comunitat, concertats
per la Conselleria d'Educació, tenguin previst el seu
funcionament en règim de separació de sexes?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'equip de professionals amb què compta l'Institut
Balear de la Dona?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Què entén la directora de l'Institut Balear de la Dona per
"representació equilibrada", referida a les llistes electorals?
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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compromís del Consell d'Eivissa i Formentera d'avisar la
comunitat educativa de l'IES Algarb si les obres de l'autopista
aeroport-Eivissa afectaven el ritme normal del centre? Quan i
qui ha enviat la Conselleria d'Educació i Cultura, de forma
urgent -com es féu arran de la solAlicitud del Consell d'Eivissa
i Formentera-, membres de la Direcció General d'Inspecció
Educativa per interrogar els responsables dels fets?
Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Per quin motiu la delegada territorial a Eivissa i Formentera
de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears assistí a la presentació d'una associació d'estudiants a
la ciutat d'Eivissa? Coneixia el conseller d'Educació i Cultura
del Govern que la delegada territorial a Eivissa i Formentera
assistiria a la presentació d'una associació d'estudiants que està
formada per membres de Noves Generacions, joventuts del
mateix partit en què militen la delegada i el conseller? Què
justifica l'ús d'una aula de l'IES Sa Colomina per fer-s'hi la
presentació d'una associació d'estudiants? De quina forma té
pensat el conseller depurar o recriminar la greu i partidista
actuació de la seva delegada a Eivissa i Formentera?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
El passat dia 21 de febrer del 2006, l'IES Algarb (Sant
Jordi, Eivissa) no va poder realitzar les classes amb normalitat
atès que els accessos rodats al centre estaven tallats. La Guàrdia
Civil i la Policia Local de Sant Josep impediren l'accés en
vehicle particular a l'alumnat i al professorat que no va arribar
abans de la posada en marxa del dispositiu.

CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin obsequi reberen com a regal els membres del Govern
de les Illes Balears a l'acte de cloenda de l'emissió de deute
públic de 320 milions d'euros?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ha efectuat la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears algun tipus de queixa als responsables
d'aquests fets? Va rebre la Conselleria d'Educació i Cultura
algun tipus d'avís per part de la Conselleria d'Obres Públiques?
Per quin motiu cap administració no avisà del fet pares, mares,
alumnat, docents i equip directiu? Per què es vulnerà el

CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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No creu el Govern de les Illes Balears que el fet de recaptar
més de 196 milions d'euros del pressupostat el 2005 és,
almenys, una mala previsió?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com valora el Govern de les Illes Balears el fet que les
nostres illes tanquessin el 2005 amb la taxa d'hipoteques més
alta de tota Espanya? Creu que és un signe de salut econòmica?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu no s'han aprovat les subvencions al
patrimoni eclesiàstic simultàniament a les tres diòcesis de les
Illes Balears per part del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té algun pla, programa o acció pressupostat el Govern de
les Illes Balears per evitar que la meitat de l'alumnat de la
nostra universitat deixi els estudis sense titular-se?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El fet que el Govern de les Illes Balears no convidés la
Presidència del Consell Insular de Menorca als actes de la
diada a realitzar a aquesta illa, es troba dins la campanya
dissenyada per menysprear el legítim govern insular o,
contràriament, és la versió que té de la lleialtat institucional?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin sentit té per al Govern de les Illes Balears que
l'administració autonòmica sigui de les que inverteixen menys
en investigació de tota Espanya?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Obstaculitza el Govern de les Illes Balears d'alguna manera
la feina dels colAlegiats a l'IlAlustre ColAlegi d'Advocats de les
Illes Balears?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de diners ha pressupostat el Govern de les
Illes Balears per realitzar la seva gran campanya consistent a
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revisar exhaustivament els hotels de les Illes Balears amb tot
inclòs?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creu realment el Govern de les Illes Balears que la
contractació d'una tennista russa que no ha guanyat cap torneig
esportiu important ajudarà a promocionar seriosament la nostra
comunitat?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de diners gastarà el Govern de les Illes
Balears en la seva campanya sobre els vols interinsulars?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin personal fix serà necessari per fer funcional la futura
escola de Policia Local a Menorca, segons el Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin personal dedicarà el Govern de les Illes Balears a fer
les enquestes als usuaris dels vols interinsulars?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin personal dedicarà el Govern de les Illes Balears a
analitzar el resultat de les enquestes als usuaris dels vols
interinsulars?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de professors i de quines matèries seran necessaris
per fer funcional la futura escola de Policia Local a Menorca,
segons el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin personal fix serà necessari per fer funcional la futura
escola nàutica a Menorca, segons el Govern de les Illes
Balears?
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Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 9 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de professors i de quines matèries seran necessaris
per fer funcional la futura escola nàutica a Menorca, segons el
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Quin personal es dedica actualment a l'Arxiu de Menorca?
Tenen previsió d'augmentar-lo?
Palma, a 9 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tenint en compte que en el seu dia es van traspassar les
competències en matèria de cultura i patrimoni històric als
consells insulars:

Si es té previst habilitar un nou local per a l'Arxiu Històric
de Menorca, quines passes s'han fet en aquest sentit? Quina
previsió o quin calendari es preveu per a l'execució d'aquest
projecte?

Té intenció el Govern de les Illes Balears de traspassar als
consells la gestió de les instalAlacions culturals, titularitat de
l'Estat i gestionades per la comunitat (museus, biblioteques,
arxius)? Per què el Govern de les Illes Balears no ha tingut, a
hores d'ara i en aquesta legislatura, cap iniciativa tendent a
l'esmentat traspàs? Ha mantingut el Govern de les Illes Balears
algun tipus de negociació amb els consells insulars amb aquesta
finalitat? Quines previsions respecte del futur de les esmentades
instalAlacions té el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 9 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Es té previst publicar una guia de l'Arxiu Històric de
Menorca?

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

Palma, a 9 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines exposicions s'han realitzat durant els anys 2203,
2004 i 2005 a les instalAlacions del Museu de Menorca? Quin
ha estat el nombre de visitants de cadascuna?

DM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
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Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha registrat algun projecte d'ampliació dels ports esportius
d'es Portitxol i del Club Nàutic Molinar? En cas afirmatiu,
quina superfície d'ampliació terrestre i marítima té?, quin
nombre d'amarraments té?, quina eslora hi ha prevista per als
amarraments?
Palma, a 9 de març del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 10 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha permès la caça amb cans eivissencs a la finca pública
de Can Marroig a Formentera?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin tipus de colAlaboració del Govern de les Illes Balears
s'executà els anys 2004 i 2005 a l'escoleta d'ASIMA?
Palma, a 10 de març del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació dels pagaments efectuats bé sigui pel Govern de les
Illes Balears, per les seves empreses públiques, per les
fundacions participades i similars, durant els anys 2004, 2005
i 2006 per qualsevol concepte, per raó del Mallorca Clàssic,
amb especificació de la data, del concepte, de l'import i de
l'entitat perceptora.
Palma, a 10 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de pagaments efectuats i no abonats per raó del
Mallorca Clàssic pel Govern de les Illes Balears, per les seves
empreses públiques, per les fundacions participades i similars.

DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura per promoure l'agricultura ecològica al llarg del
2005?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes dur a terme la Conselleria
d'Agricultura per promocionar l'agricultura ecològica al llarg
del 2006?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina quantitat concreta s'ha destinat per part del Govern
a donar suport als agricultors i ramaders ecològics al llarg del
2005 i per quines actuacions concretes?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes d'intercanvis culturals ha dut a terme
l'empresa INESTUR?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions i quins projectes s'han dit a terme per
part de l'empresa INESTUR del Govern de les Illes Balears al
llarg del 2005 i del 2006?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes de neteja de platges ha dut a terme
l'empresa INESTUR?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin projecte ha dut a terme l'empresa INESTUR,
dependent del Govern, a Can Serra?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

EA)
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 ha dut a terme l'empresa INESTUR en el
quarter d'intendència de Palma?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin o quins projectes ha dut a terme l'empresa INESTUR
sobre cicloturisme?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2209/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a augment del tot inclòs. (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 2221/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Programa
balear de sang del cordó umbilical. (Mesa de 15 de març del
2006).

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

RGE núm. 2222/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació del centre de salut de Canal Salat a Ciutadella.
(Mesa de 15 de març del 2006).

BOPIB núm. 125 - 17 de març del 2006
Palma, a 14 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

RGE núm. 2223/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
seguretat als jutjats. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 2224/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
la dona en el mercat laboral de les Illes Balears. (Mesa de 15
de març del 2006).
RGE núm. 2225/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a previsions respecte del turisme alemany després de la ITB de
Berlín. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 2226/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
de la Conselleria de Presidència i Esports als clubs d'alt nivell.
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 2227/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a fre a la reforma de l'Estatut d'Autonomia. (Mesa de
15 de març del 2006).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions està portant a terme la Conselleria de
Salut i Consum en el marc del Programa balear de sang de
cordó umbilical?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 2230/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la
Direcció General d'Immigració. (Mesa de 15 de març del
2006).

C)

RGE núm. 2231/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions envers els immigrants. (Mesa de 15 de març del
2006).

En quins terminis preveu la Conselleria de Salut i Consum
que es posi en servei l'ampliació del centre de salut de Canal
Salat a Ciutadella?

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.

Palma, a 15 de març del 2006.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

RGE núm. 2232/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
regularització dels immigrants. (Mesa de 15 de març del
2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2233/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en educació pública. (Mesa de 15 de març del
2006).
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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.
Quin és el resultat de l'entrevista del conseller d'Interior
amb el secretari d'estat de Justícia per tractar sobre les mesures
de seguretat als jutjats arran de l'incendi ocorregut el passat
mes de febrer a l'edifici del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera positiu que el possible augment del turisme
alemany de la propera temporada, a més de ser degut a la grip
aviària i a les vinyetes de Mahoma, vagi lligat a l'augment del
tot inclòs?

Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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

De quines dades disposa la Conselleria de Treball i
Formació en relació amb la situació de la dona en el mercat
laboral a les Illes Balears?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
No creu la consellera d'Immigració i Cooperació que
l'aportació de 525.619 euros per part de la comunitat autònoma
al pressupost de la Direcció General d'Immigració és ridícula
en comparació amb els 3.445.477 euros que aporta el Govern
de l'Estat?

F)

Palma, a 15 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines són les previsions de la Conselleria de Turisme
respecte del turisme alemany després de la celebració de la fira
turística de Berlín (ITB)?
Palma, a 15 de març del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

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.
Considera la consellera d'Immigració i Cooperació que
persones que han arribat a les Illes Balears fa més de vint anys
són objectiu d'actuació de la seva conselleria com a
immigrants?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines ajudes destina la Conselleria de Presidència i
Esports als clubs d'alt nivell per promocionar l'esport i els
esportistes de les nostres illes?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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.
Considera la consellera d'Immigració i Cooperació que el
procés de regularització d'immigrants sense papers que va dur
a terme el Govern de l'Estat el 2005 ha estat positiu?

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.
Per quin motiu el president del Govern de les Illes Balears
ha decidit frenar la tramitació de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
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Està disposat el conseller d'Educació i Cultura a renunciar
al finançament d'obres als centres educatius privats concertats
per tal de poder fer front a les necessitats dels centres educatius
públics?
Palma, a 14 de març del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1711/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a colAlaboració en matèria de doblatge en català, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de
març del 2006).
RGE núm. 1758/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
emissió en digital d'IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de març del 2006).
RGE núm. 1759/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertura d'IB3 a la presència de les Illes Balears a FITUR, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de
març del 2006).
RGE núm. 1760/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
semblances i diferències entre IB3 i les televisions
autonòmiques de Múrcia, Aragó, Astúries o Extremadura, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de
març del 2006).
RGE núm. 1761/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del funcionament del Consell d'administració de l'EPRTVIB,
a contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de
març del 2006).
RGE núm. 1762/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cobertura d'IB3 dels actes celebrats a Eivissa en ocasió del
Dia de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de març del 2006).

5023

RGE núm. 1763/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou pla de reconversió de RTVE, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de març del 2006).
RGE núm. 1766/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a IB3 mercat residual, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de març del 2006).
RGE núm. 1773/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
celebració del Dia de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de març del 2006).
RGE núm. 1774/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proporcionalitat de notícies ofertes a IB3, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de març del 2006).
RGE núm. 1775/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presència
de diferents partits a IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 9 de març del 2006).
RGE núm. 1776/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a patrocinis
d'IB3, a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears
de 9 de març del 2006).
Palma, a 13 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Pensa la directora d'IB3 impulsar convenis de colAlaboració
amb les televisions públiques de Catalunya i el País Valencià
en matèria de doblatge de pelAlícules en català?
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Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quina valoració fa la directora sobre el funcionament del
Consell d'administració de l'EPRTVIB després d'haver
transcorregut un any des de la seva constitució?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

Quan creu que IB3 estarà en condicions d'emetre en digital?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Pot fer-nos una valoració de la cobertura realitzada per IB3
dels actes celebrats a Eivissa en ocasió del Dia de les Illes
Balears?

Quina cobertura va donar IB3 de la presència de les Illes
Balears a la fira turística de Madrid (FITUR)?

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

Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
De quina manera creu que afectarà les televisions
autonòmiques el nou pla de reconversió de RTVE?

Quines semblances i quines diferències destacaria d'IB3,
respecte de les noves televisions autonòmiques de Múrcia,
Aragó, Astúries o Extremadura?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
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Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quan considera que IB3 deixarà de ser un mercat residual
per als anunciants?
Palma, a 9 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per quin motiu en la retransmissió en directe del Dia de les
Illes Balears a IB3, celebrat a Eivissa dia 28 de febrer, no va
sortir ni una sola imatge del que estava passant a fora del
recinte firal, on tenia lloc una protesta contra la política viària
del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quina és la proporció de notícies internacionals, estatals i
autonòmiques que ofereixen els informatius?
Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Qui decidí que un programa d'IB3 en horari nocturn del 12
de febrer amb la presència de Rosa Estaràs, no tengués cap
representant de partits polítics diferents al PP?

Com concilia la direcció d'IB3 el patrocini al RCD
Mallorca amb el fet que les seves estrelles mediàtiques animin
de forma pública l'equip contrari?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1561/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a disculpes a la comunitat educativa, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
15 de març del 2006).
RGE núm. 1562/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a expedients a l'institut Algarb, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de març
del 2006).
RGE núm. 1563/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions al colAlegi públic Sant Jordi, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
15 de març del 2006).
RGE núm. 1564/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions al colAlegi públic Sant Rafel, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
15 de març del 2006).
RGE núm. 1565/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a retards en el pagament del professorat de centres
públics, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1566/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a celebració de la diada de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 15 de març del 2006).
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RGE núm. 1568/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a denúncia de la crema de màquina, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1569/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a sentències del Tribunal Superior de Justícia, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1570/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a comportaments radicals violents, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15
de març del 2006).
RGE núm. 1686/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci
de recursos sociosanitaris, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1687/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1688/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (II), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1689/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (III), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1690/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (IV), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1691/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (V), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).

RGE núm. 1695/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (IX), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1696/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament
del director general d'Esports, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1697/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imatge
turística de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de març del
2006).
RGE núm. 1698/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de
grava i ciment d'Eivissa (I), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1699/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de
grava i ciment d'Eivissa (II), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1700/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de
grava i ciment d'Eivissa (III), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1701/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de
grava i ciment d'Eivissa (IV), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1712/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recinte firal de Manacor, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1713/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recinte firal de Palma, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 15 de març del 2006).
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 1692/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (VI), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1693/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (VII), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1694/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (VIII), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 15 de març del 2006).

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'Educació i Cultura.
Ja ha demanat disculpes el conseller d'Educació i Cultura a
la comunitat educativa per l'actuació coactiva de la conselleria
en relació amb la participació d'alguns estudiants dels instituts
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Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

de sa Colomina i sa Blanca Dona en una manifestació
antiautopistes?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Educació i Cultura.
Ha incoat el conseller d'Educació i Cultura algun expedient
per tal d'esbrinar les causes per les quals alguns professors i
alumnes de l'institut Algarb no pogueren arribar d'hora a les
seves classes dia 21 de febrer?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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'Educació i Cultura.
Per què el conseller d'Educació no dedica una mínima part
de la diligència que ha demostrat perseguint alumnes i
professors a resoldre els retards en el pagament del professorat
dels centres públics?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

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 la Comissió
d'Educació i Cultura.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Educació
per tal d'evitar les molèsties, denunciades reiteradament per
l'APA i el claustre de professors, que provoquen les obres de
l'autovia de l'aeroport d'Eivissa al colAlegi públic Sant Jordi?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.
Creu adient, el president del Govern, i compatible amb
l'aconfessionalitat constitucional de l'Estat que a la Diada de les
Illes Balears celebrada a Eivissa hi participassin totes les
parròquies de l'Església Catòlica de les Pitiüses amb les seves
banderes que foren lliurades al president del Govern?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Educació i Cultura.
Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria
d'Educació per tal de garantir que els alumnes del colAlegi
públic Sant Rafel puguin assistir a les seves classes sense haver
de patir molèsties i riscs per a la seva salut i la seva integritat
física, provocats per les obres de l'autovia de Sant Antoni?

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 comissió.
Per quin motiu no ha denunciat el president del Govern
davant la Justícia els autors de la crema de dues màquines de
les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa, si ja els té
identificats?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin càrrec té la Sra. M. A. Tresseras?

T)

Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 comissió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines sentències coneix el president del Govern del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que donin la
raó al Govern en el conflicte de les autovies d'Eivissa?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quines persones formen l'equip de la Sra. M. A. Tresseras?
Amb quins càrrecs?
Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
De veritat creu el president del Govern que, en aquests
moments, hi ha a l'illa d'Eivissa "comportaments radicals
violents contra l'estat de dret"?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin és el currículum de les persones que formen l'equip de
la Sra. M. A. Tresseras?
Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Per quin motiu la vicepresidenta del Govern de les Illes
Balears no ha convocat la reunió pertinent amb el Consell
Insular de Menorca per tal de decidir les infraestructures que
contemplarà el Consorci de recursos sanitaris de Menorca a
partir de la proposta formulada pel Consell el setembre del
2005 passat?

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

Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Han implantat ESAD a Manacor durant aquests darrers tres
anys?
Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

5029

A l'àrea de Manacor, han creat la tan necessitada unitat
polivalent integral sociosanitària dins l'Hospital de Manacor?
Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Han incrementat el nombre de treballadors socials als
centres de salut de les quatre illes?
Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Han habilitat llits de mitjana estada a l'àrea de Manacor?
Quants?
Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Les unitats funcionals de geriatria, demències, malalts
crònics i palAliatives a l'àrea de Son Dureta funcionen com una
única estructura, és a dir, "especialització de microequips en
aquests tipus de pacients"?
Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Han creat unitats geriàtriques, demències, malalts crònics,
palAliatives i geriatria d'aguts a l'àrea de Son Llàtzer?
Palma, a 6 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Té previst la consellera de Presidència i Esports cessar el
director general d'Esports per permetre, a la darrera gala de
l'esport, que els esportistes discapacitats que utilitzaven cadira
de rodes fossin obligats a accedir al lloc de celebració per la
porta d'entrada de mercaderies?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Com valora la consellera de Presidència i Esports que el
conseller de Turisme hagi preferit com a imatge de les Illes
Balears la tennista Anna Kournikova en lloc de Rafel Nadal?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 la
Comissió d'Ordenació Territorial.

Assumirà alguna responsabilitat la conselleria si pel
precinte de la planta es produeix un retard en l'acabament del
segon cinturó de ronda d'Eivissa?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Coneixia la consellera que la planta de grava i ciment
instalAlada devora el segon cinturó de ronda d'Eivissa
funcionava sense llicència?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.
Qui és el responsable que aquesta planta de grava i ciment
es trobés en funcionament sense llicència?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.
En quina situació es troba el projecte de construcció del
recinte firal de Manacor?
Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
En quina situació es troba el concurs per adquirir terrenys
per construir-hi el recinte firal de Palma?

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 a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.
Per quin motiu després de dues inspeccions no es va
presentar cap document que justifiqués o emparés el
funcionament d'aquesta planta de grava i ciment?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1595/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informe d'impacte per raó de gènere. (Mesa de 15 de
març del 2006).
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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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 Ple.
Amb l'entrada en vigor l'any 1999 del Tractat d'Amsterdam
es va iniciar una nova etapa en la construcció europea i molt
especialment en matèries d'igualtat entre homes i dones.
Posteriorment, la decisió del Consell de 10 de desembre del
2000 va aprovar un programa d'acció sobre l'estratègia a seguir
en matèria d'igualtat, en el qual destaca l'avaluació de l'impacte,
en funció del sexe, de les diferents normatives com una de les
accions a dur a terme per assolir els objectius.
Seguint aquestes directives, el Govern de l'Estat va aprovar
la Llei 30/2003, de 13 d'octubre, sobre mesures per incorporar
la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions
normatives, ja que les decisions polítiques poden tenir un
impacte diferent en les dones i en els homes.
Per això, i a fi d'evitar conseqüències negatives no
intencionades o que facilitin situacions de discriminació no
previstes a les lleis que siguin aprovades pel Parlament, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei
següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que tots els projectes de llei, així com els reglaments,
vagin acompanyats d'un informe sobre l'impacte per raó de
gènere de les mesures que s'estableixin. La redacció d'aquest
informe serà competència de l'Institut Balear de la Dona.
Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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RGE núm. 1597/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes de suport a les organitzacions agràries, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Economia (Mesa
de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1598/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establiment de la durada màxima de les rutes de
transport escolar, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Educació i Cultura (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1749/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a afavorir el comerç just i el
consum responsable, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 15 de març del 2006).
RGE núm. 1750/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a candidatures electorals i igualtat, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 15 de març del 2006).
Palma, a 15 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 comissió.
A les Illes Balears vuit mil famílies -que aglutinen unes
20.000 persones- sobreviuen amb uns ingressos mensuals de
300 euros procedents d'una pensió no contributiva (PNC). A la
precarietat econòmica d'aquests ciutadans s'ha d'afegir el fet
que són persones majors de 65 anys i/o pateixen una
discapacitat greu. Ambdues circumstàncies dificulten la
possibilitat d'una futura inserció laboral i, conseqüentment, les
expectatives d'augmentar els seus ingressos. Són, per tant,
situacions molt sovint definitives.

Ordre de Publicació

L'any 2002 el Tribunal Constitucional desestimava un
recurs del Govern del Partit Popular i sentenciava així que les
comunitats autònomes podien establir complements a les PNC
sense que aquest fet suposés una vulneració de les
competències estatals.

RGE núm. 1560/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a complement econòmic per a les
pensions no contributives, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 15 de març del
2006).

El Parlament espanyol aprovava posteriorment, amb la
majoria del PP, la Llei de disposicions específiques de la
Seguretat Social que establia que les pensions havien de ser
iguals a totes les comunitats autònomes. El complement
autonòmic en metàlAlic quedava així prohibit per llei.

RGE núm. 159606, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a vinculació de les cases regionals, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de
15 de març del 2006).

A les Illes Balears, la llei del Partit Popular va obligar el
Pacte de progrés a crear l'any 2003 la Targeta Bàsica. Atès que
el Govern de les Illes no podia complementar les pensions en
metàlAlic, va optar per l'alternativa de crear la Targeta Bàsica,
una prestació en espècie que permetia els beneficiaris de les
PNC adquirir productes de primera necessitats als comerços
alhora que eludia la llei del Govern Aznar.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

5032

BOPIB núm. 125 - 17 de març del 2006

Des de l'any 2005, la situació ha canviat radicalment. En
efecte, amb l'aprovació pel Govern del PSOE de la Llei 4/2005,
de 22 d'abril, sobre efectes en les pensions no contributives dels
complements atorgats per les comunitats autònomes, el
complement autonòmic monetari queda regulat per llei i es
permet que arribi fins a un 25% de la quantia de la PNC.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a vincular les cases regionals de les diferents
comunitats autònomes de l'Estat espanyol, així com les cases de
les altres illes de l'arxipèlag, en seu a Mallorca, a la Conselleria
de Presidència i Relacions Institucionals.
Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

És evident que la quantitat de 300 euros mensuals és una
xifra insuficient que es troba sota el llindar de la pobresa, que
no permet viure dignament i que ni tan sols garanteix uns
mínims vitals.
D'altra banda, l'aprovació del complement de les PNC
significaria una despesa aproximada per als pressuposts de la
comunitat d'uns 7.900.000 euros anuals. Des del nostre grup
parlamentari consideram que és una partida perfectament
assumible, sobretot si valoram el gran benefici que significaria
per a un colAlectiu tan nombrós i desfavorit.
És per això que el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que aprovi
un complement econòmic per a les pensions no contributives de
les Illes Balears del 25% de la seva quantia a compte dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma.
Palma, a 7 de març del 2006.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.
La comunitat autònoma de les Illes Balears ha estat
receptora de persones d'altres comunitats autònomes que han
viscut i treballat a la nostra terra.
Per tal de mantenir els lligams amb la seva comunitat i
també els costums i les celebracions, es crearen cases regionals
que en aquests moments tenen una fora implantació i
participació en la vida de les nostres illes.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Les característiques del sector agrari a les nostres illes fan
que l'agrupació o l'associacionisme tengui una importància
especial, per això l'activitat de foment de l'associacionisme en
qualsevol de les seves formes legals, ha de ser un objectiu
prioritari en les polítiques d'agricultura i pesca.
D'altra banda, l'administració es veu obligada a actuar amb
objectivitat, imparcialitat i atenent l'interès comú, sense emprar
requisits o criteris parcials o discriminatoris com són els del
punt quart de la Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca
de 7 de juny del 2005, per la qual es convoquen ajudes de
suport a les organitzacions professionals agràries de Mallorca
on s'especifiquen com a requisits específics dels beneficiaris
"tenir el domicili i l'àmbit d'actuació a l'illa de Mallorca" i
"estar integrades en organitzacions de caràcter nacional amb un
mínim d'un any de permanència abans de la solAlicitud".
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en futures convocatòries d'ajudes de suport a les
organitzacions agràries, s'eliminin de la corresponent
convocatòria requisits que perjudiquen determinades
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears, com
són els establerts al punt quart de la Resolució de la consellera
d'Agricultura i Pesca de 7 de juny del 2005..

Els ciutadans i les ciutadanes que pertanyen a les diferents
cases, tot i que resideixen fora de la seva comunitat d'origen, no
són naturals de cap país estranger, sinó que ho són de l'Estat
espanyol.
Per aquest motiu no és adequat que la vinculació de les
cases regionals amb les administracions de les illes s'estableixi
a través de la Conselleria d'Immigració i Cooperació.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent:

Palma, a 6 de març del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
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El transport escolar en centres públics té la consideració de
servei educatiu complementari, de caràcter compensatori,
d'acord amb el que estableix l'article 63 de la Llei Orgànica
1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema
educatiu, en disposar que per tal de fer efectiu el principi
d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació, els poders públics
promouran les accions de caràcter compensatori que es
considerin pertinents.
Igualment, l'article 65.2 de la mateixa llei estableix que les
administracions educatives prestaran de forma gratuïta el servei
escolar de transport per a l'alumnat d'educació primària i
d'educació secundària obligatòria que hagi de ser escolaritzat
fora del seu municipi per tal de garantir-ne la qualitat de
l'ensenyament.
En aquest mateix sentit, l'article 41.3 de la Llei Orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, disposa
que, excepcionalment, en els casos en què, per garantir la
qualitat de l'ensenyament als alumnes d'ensenyament obligatori
que hagin d'estar escolaritzats en un municipi pròxim al de la
seva residència o a una distància que el justifiqui d'acord amb
la normativa a aquest efecte, les administracions educatives
prestaran de forma gratuïta els serveis escolars de transport, de
menjador i, si n'és el cas, d'internat.
Des del desembre del 1997 la comunitat autònoma de les
Illes Balears té transferides les competències en matèria
d'ensenyament no universitari.
Per aquest motiu, el Govern de la comunitat autònoma de
les Illes Balears ha vingut promulgant la normativa que
defineix l'organització, els beneficiaris i el tipus de gestió que
ha de tenir el transport escolar en els centres docents públics.
Un dels aspectes més importants de la qualitat del transport
escolar, independent de la seva seguretat, és la durada de les
rutes, ja que si són excessivament llargues, es converteixen en
un motiu de greuge i sobreesforç per als nins i les nines que les
utilitzen.
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Palma, a 3 de març del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El comerç just és una opció possible que suposa una
alternativa per sensibilitzar els consumidors, les
administracions públiques, el comerç i les empreses. Aquest
model ha viscut a les darreres dècades una evolució
respectable; no obstant això, encara és un moviment jove, però
amb un creixement significatiu i un potencial molt important.
És un comerç que ofereix als productors vies per
comercializar els seus productes segons criteris ètics, socials i
ecològics. Aquesta integració suposa cercar el benefici
econòmic en els productes comercialitzats i alhora respectar les
condicions dels treballadors i el medi ambient durant el procés
d'elaboració i comercialització.
Recentment, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució
sobre un comerç just i solidari entre el Nord i el Sud que
considera que "les relacions comercials injustes són una de les
causes determinants del desequilibri estructural entre el Nord
i el Sud". Així mateix, insta els països de la Unió Europea que
"adoptin mesures per al reconeixement i el foment des del punt
de vista jurídic, financer i organitzatiu de les entitats socials i
econòmiques dedicades al comerç just i donin suport a les
seves activitats".

Aquesta realitat fa necessari que des de l'administració
educativa s'estableixi un temps màxim de durada de les rutes de
transport escolar a fi de poder planificar-ne el nombre i el
recorregut de la forma més eficient.

Pel que fa a les Balears, hem de destacar la feina dura a
terme per la Fundació Deixalles, s'Altra Senalla, Fundació
Vicenç Ferrer, Intermon i Càritas, que han obert set botigues de
productes de comerç just a Mallorca, Menorca i Eivissa. El seu
bon funcionament posa de manifest l'existència d'una creixent
sensibilitat de la societat balear cap al comerç just.

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

És per això que el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria d'Educació i Cultura, a:

1. El Ple del Parlament insta el Govern que es doni suport
a activitats d'informació, d'educació i de sensibilització sobre
el comerç just i el consum responsable.

1. Fixar, mitjançant la normativa adient, en 45 minuts la
durada màxima que poden tenir els recorreguts de les rutes de
transport escolar que sonen servei als centres docents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Adaptar per al proper curs 2006-2007 la planificació de
les rutes de transport escolar (el nombre i el recorregut), per tal
que la seva durada màxima no sigui superior als 45 minuts.

2. El Ple del Parlament insta el Govern que en totes les
dependències de les conselleries i en les que hi hagi serveis de
cafeteria, se substitueixin progressivament els productes de
comerç tradicional per altres de comerç just -cafè, sucre, te,
entre d'altres.
3. El Ple del Parlament insta el Govern que consideri de
forma preferent els productes de comerç just a l'hora de fer
regals institucionals.
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Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la comissió
pertinent.
La Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions
Unides, l'any 1948, suposà per primera vegada en la història
l'establiment de la igualtat entre dones i homes com a dret
fonamental. Des d'aleshores, les normatives de diferents
organitzacions, estats, països i institucions i en diferents àmbits
i nivells de regulació van recollint aquest objectiu fonamental
d'igualtat.
Això no obstant, tot i que hi ha hagut canvis positius, la
situació de desigualtat entre dones i homes és encara un fet
indiscutible, també a les Illes Balears. La participació de les
dones a la vida política, econòmica, social i cultural de la
societat continua sent inferior a la dels homes.
Pel que fa a la participació de dones a la via política, les
candidatures electorals són una bona eina per corregir les
desigualtats amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat
entre les persones.
La Llei 6/2000, de 21 de juny, de modificació de la Llei
9/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, suposà un avanç qualitatiu en l'assoliment
de la igualtat entre dones i homes en l'àmbit polític, però el
president del Govern de l'estat promogué un recurs
d'inconstitucionalitat que provocà la suspensió de l'article 16.4,
que és el que fa possible garantir la igualtat.
Per aquest motiu el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de els Illes
Balears a solAlicitar al president del Govern de l'Estat la retirada
del recurs d'inconstitucionalitat núm. 5336-2002 contra l'article
16.4 de la Llei del Parlament de les Illes Balears 8/1986, de 26
de novembre, electoral de la comunitat autònoma, en la
redacció donada per l'article 1 de la Llei 6/2002, de 21 de juny.
Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5750/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla d'acció per a
persones majors (IV). (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).
D'acord amb el conveni instrumental de subvenció que se
signà entre l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre i la Conselleria
de Presidència i Esports per a la construcció d'un centre
d'estades diürnes per a persones majors (carrer Sra de Manresa,
21), és competència exclusiva de l'Ajuntament de Lloret de
Vistalegre la gestió dels serveis socials que es prestin
mitjançant el projecte subvencionat (clàusula sisena del
conveni).
Per tant, és l'ajuntament qui ha de fixar les condicions per
poder accedit a l'esmentat centre.
No es té coneixement de cap residència al municipi de
Lloret.
Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5751/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a manteniment de
centres de dia i/o residències. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol
del 2005).
El manteniment dels centres de dia i de les residències
correspon a totes les administracions públiques amb
competències en matèria de serveis socials, cadascuna dins
l'àmbit que li pertoca.
De fet, totes poden, en l'exercici de la seva activitat de
foment, donar suport al manteniment dels centres de dia i les
residències.
Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5752/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a gestió de centres de
dia i/o residències. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
La gestió de les residències correspon a les empreses
adjudicatàries, i la dels centres de dia als ajuntaments.
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Palma, 8 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5931/05 i 5932/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a inversions del
Govern amb l'associació Asinpros (I i II). (BOPIB núm. 100 de
9 de setembre del 2005).

G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8473/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a operacions a la tarda
a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 112 de 25 de
novembre del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports, a través de les
ajudes que atorgarà per finançar projectes destinats a les
associacions per a discapacitats, participarà amb el finançament
del projecte de Bintaufa; si així ho considera oportú la comissió
tècnica d'avaluació dels projectes, prèvia presentació en forma
i termini del projecte per part de l'associació Asinpros.
Palma, 31 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.
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La consellera en cap moment no ha fet aquesta afirmació.
Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
H)

E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8474/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a gerència de l'Hospital
de Can Misses. (BOPIB núm. 112 de 25 de novembre del
2005).

A la pregunta RGE núm. 7064/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Servei 112 (IV).
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2006).

Les afirmacions manifestades no són correctes i estan fores
de context.

Ordre de Publicació

Tal i com s'ha assenyalat a diverses respostes a preguntes
parlamentàries d'aquest diputat, el procediment administratiu
iniciat en data 25 de novembre del 2005, és el de resolució del
contracte de gestió de serveis públics, modalitat de concessió
del sistema integrat d'emergències 112 de les Illes Balears SEIB 112-, d'acord amb els articles 59, 111 apartats g) i h) i
167 de la LCAP.

Per altra banda, la gestió de l'Hospital de Can Misses es pot
considerar eficaç, perquè s'ha aconseguit reduir
considerablement la llista d'espera quirúrgica. Mai, durant tant
de temps, cap pacient havia hagut d'esperar més de sis mesos
per ser intervingut.
Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Totes les qüestions relatives a aquest procediment resten
sotmeses a la seva tramitació i posterior resolució.
Marratxí, 18 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 8508/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
subvencions a l'Associació Familiar de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 112 de 25 de novembre del 2005).

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7371/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Targeta Jove. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Us comunic que consultada la base de dades de creditors
del sistema d'informació comptable de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, no hi consta com a perceptor l'"Associació
Familiar de les Illes Balears".

F)

Els resultats que ha presentat el Carnet Jove, des de l'1 de
gener del 2003 fins al 31 d'octubre del 2005, quant al nombre
de nous titulars són els següents:
Any 2003
Any 2004
Any 2005

15.826 joves
13.664 joves
8.950 joves

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

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 9616/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a policies locals
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destinats a protecció a víctimes de la violència de gènere (I).
(BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

institucional del Consell de Govern i diversos actes
commemoratius al país sud-americà.

D'entre les competències que tenen atribuïdes la Conselleria
d'Interior i l'Escola Balear d'Administració Pública, no hi figura
la d'assignar policies locals a funcions i/o programes concrets;
en tot cas, aquestes competències corresponen a cada
ajuntament dels quals depenen les respectives plantilles de la
policia local.

Així mateix, durant l'any passat, el Congrés de la nació
Argentina va declarar la "balearidad" com d'interès nacional,
la qual cosa va motivar un viatge del President del Govern a
l'Argentina, acompanyat de la consellera d'Immigració i
Cooperació.
Palma, 30 de gener del 2006.
La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 20 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 9630/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a associació
Acció Familiar. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

N)
A la pregunta RGE núm. 9771/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a temporada de
ballet a Mallorca 2005. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).
El títol de la pregunta no correspon amb el seu text.

Us tramet, adjunta, relació de pagaments realitzats,
exercicis 2003 a 2005, a favor de l'Associació Familiar Balear,
indicant: document, descripció, import, data de pagament i
partida dels pressuposts de despeses.

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

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

Ordre de Publicació
O)

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

A la pregunta RGE núm. 10074/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a modificació de
crèdit 110001765. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).

Ordre de Publicació

Relació d'associacions que han rebut ajudes mitjançant la
modificació de crèdit 110001765:

L)
A les preguntes RGE núm. 9635, 9636, 9637 i 9638/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, relatives a expedients sancionadors a les illes de
Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca. (BOPIB núm. 113
de 2 de desembre del 2005).
S'adjunta informe amb la informació solAlicitada.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
Palma, 27 de desembre del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 9685/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a viatge a
l'Argentina. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
La presència institucional del Govern de les Illes Balears a
l'Argentina durant aquest darrer any ve donada bàsicament per
la celebració del centenari de la Casa Balear de Buenos Aires,
aniversari que ha motivat, entre d'altres coses, una declaració

Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Menorca,
AFAM Mallorca: 14.000
Associació Nousistemes: 120.000
Associació "La sonrisa médica": 93.000
Associació de Lesionats MedulAlars i Grans Minusvàlids
(ASPAIM): 70.000
Associació Balear de Fibrosi Quística: 48.000
Associació per al Desenvolupament i Integració de Persones
amb Esquizofrènia (ADIPE): 48.450
Associació per la Lluita contra les Malalties de Ronyó
(ALCER): 30.000
Associació Insular d'Atenció a Persones amb Discapacitat de
Menorca (ASINPROS): 90.000
Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears
(ASPANOB): 100.000
Associació d'Ajuda al Malalt Oncològic de Balears
(ADAMOB): 30.000
Associació Balear de Parkinson: 60.000
Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer d'Eivissa i
Formentera (AFAEF): 14.000
Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABEM): 30.000
Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica
d'Eivissa i Formentera: 5.000
Associació de Sords Es Raiguer: 2.400
Associació Espanyola Contra el Càncer, Junta de Balears
(AECC): 100.000
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Associació de Pares de Nins Autistes de Balears (APNAB):
66.469
Associació de Diabètics de les Illes Balears (ADIBA): 15.000
Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física
(ASPROM): 5.000
Associació Familiar de Malalts d'Alzheimer de Mallorca
(AFAM): 50.000
Associació Mallorquina per a Persones amb Disminució
Psíquica (AMADIP): 1.500
Associació per a la Rehabilitació d'Accidents Cerebrals de
Balears (REHACER): 89.905,67
Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera
(AEMIF): 30.000
Palma, 23 de gener del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 10128/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a escoleta
pública de Calvià. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
L'Ajuntament de Calvià no ha solAlicitat cap subvenció per
a l'escoleta municipal ubicada a l'edifici de l'ajuntament, i per
això no té cap subvenció per a aquesta finalitat durant l'any
2005.
Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
P)
A les preguntes RGE núm. 10076/05 i 10078/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a transport regular de viatgers (I i III). (BOPIB núm.
115 de 16 de desembre del 2005).
La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports no
regala cap línia de transport públic.
Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 10129/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a E.E.I. Direcció
del sector naval (I). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).
El cost de creació és el que es correspon amb la posada en
marxa, mitjançant la contractació de la prestació dels serveis
adients i l'adquisició dels materials necessaris, essent d'un total
de 116.642,51 euros, que inclou la contractació dels serveis
pedagògics i generals (cuina i neteja) al llarg de la totalitat del
primer any de funcionament.

Ordre de Publicació
Q)

Palma, 27 de gener del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

A les preguntes RGE núm. 10077/05 i 10079/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a transport regular de viatgers (II i IV). (BOPIB núm.
115 de 16 de desembre del 2005).

Ordre de Publicació
Tots els concessionaris accedeixen a les línies de transport
regular pels sistemes prevists a la Llei d'ordenació del transport
terrestre.
Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

U)
A la pregunta RGE núm. 10130/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a E.E.I. Direcció
del sector naval (II). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).
El cost mensual de l'E.E.I. Direcció del sector naval ha estat
de 5.790,31 euros.

Ordre de Publicació

Palma, 27 de gener del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

R)
A la pregunta RGE núm. 10080/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a transport regular
de viatgers (V). (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).

Ordre de Publicació
V)

L'activitat de la Direcció General d'Obres Públiques i
Transports i dels seus funcionaris, amb els concessionaris i
transportistes, és múltiple i diària i, de fet, les millores del
transport públic a Mallorca són constants i molt apreciades pels
usuaris.

A la pregunta RGE núm. 10131/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a E.E.I. Direcció
del sector naval (III). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).
El cost és de 150,00 euros al mes, al qual se li sumen els
serveis de menjador realitzats.
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Palma, 27 de gener del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Ana Trobat Cerdá. Auxiliar administrativa.
Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A les preguntes RGE núm. 10295/05 i 10296/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Aina Salom i Soler,
relatives a comissió interdepartamental de seguiment i
avaluació del Pla Jove (I i II) . (BOPIB núm. 117 de 16 de
gener del 2006).
No hi ha cap comissió interdepartamental de seguiment i
avaluació del Pla Jove.
Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 10312/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relativa a Consorci de recursos
sociosanitaris (II) . (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).
La informació que se solAlicita a través de la pregunta de
referència no existeix, ja que el Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials de Menorca no està constituït.
Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 10297/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relativa a Fòrum de la
Joventut. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
No existeix el Fòrum de la Joventut.
Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 10313/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Consorci de
recursos sociosanitaris (III) . (BOPIB núm. 117 de 16 de gener
del 2006).
Carmen Fuster Ferrer
Directora gerent
Antonia M. Ribas Marí
Auxiliar administrativa

Z)
A la pregunta RGE núm. 10298/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relativa a Comissió
interinstitucional de Joventut. (BOPIB núm. 117 de 16 de
gener del 2006).

Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

No existeix la Comissió interinstitucional de Joventut.
Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 10319/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a obres
compromeses per l'Ibisec el 2005. (BOPIB núm. 117 de 16 de
gener del 2006).

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 10311/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Aina Salom i Soler, relativa a Consorci de recursos
sociosanitaris (I) . (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

Atesa l'extensió de la resposta, aquesta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Joan Cànovas Salvà. Director gerent.
M. Lourdes Amer Forteza. Tècnica superior.
Beatriz García Villa. Tècnica superior.
Antonio Ques Bisbal. Tècnic superior.
M. Carmen García Fernández. Tècnica de grau mitjà.
M. Concepción Villamil Miguez. Auxiliar administrativa.
Ana M. Fuster Banegas. Auxiliar administrativa.
M. Inmaculada Infantes Cáceres. Auxiliar administrativa.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 10321/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a sector
del taxi. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
En virtut dels convenis signats amb l'Ajuntament de Palma
per al desenvolupament d'un programa de seguretat i innovació
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Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

tecnològica al transport públic en vehicles autotaxi, la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports ha
contribuït amb una aportació de 15.000 euros, dins l'exercici
del 2004, i amb 28.000 euros, en el del 2005.
Palma, 30 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 10380/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal al Servei de suport a les víctimes del delicte a
Ciutadella. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
Les persones contractades per la Conselleria de Presidència
i Esports, a través de la Direcció General de Relacions
Europees i Entitats Jurídiques, són: Eulàlia Brondo Petrus i
Maria del Mar Pons Pons.

RGE núm. 1600/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març del 2006, conformement amb el previst a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre el decret de
mesures per fomentar la competència lingüística en llengües
estrangeres dels alumnes.

Palma, 6 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)
A les preguntes RGE núm. 10381/05 a 10408/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i
Martí, relatives a transferència de recursos econòmics als
consells insulars (I a XXVIII). (BOPIB núm. 117 de 16 de
gener del 2006).
S'adjunta relació de pagaments realitzats als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera durant l'any 2005,
així com llistat on figuren la conselleria i el concepte dels
pagaments anteriors.
Així mateix, es remet relació de documents pendents de
pagament, que són imputables a l'exercici 2005, però que es
pagaran durant el 2006.
Palma, 1 de febrer del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AH)
A les preguntes RGE núm. 170/06 a 172/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a
comissió delegada del Govern en matèria d'afers
sociosanitaris (I-III). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del
2006).
Ens remetem a l'escrit de resposta a la pregunta
parlamentària núm. 7939/05.

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

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramesa de la Proposició de llei RGE núm. 8610/05 a la
Comissió d'Assumptes Socials i obertura del termini de
presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març del 2006, havent estat presa en consideració pel Ple
de la Cambra en sessió de dia 7 de març d'enguany, la
proposició de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a mediació familiar (BOPIB
núm. 113, de 2 de desembre del 2005), i d'acord amb l'establert
a l'article 126.4 del Reglament del Parlament, acordà de
trametre-la a la Comissió d'Assumptes Socials i obrir el termini
perquè s'hi puguin presentar esmenes. Aquest termini, que serà
de quinze dies a comptar des del dia següent al de la publicació
d'aquest BOPIB, acabarà dia 4 d'abril del 2006.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

On diu: ..., amb el següent text:
Hi ha de dir: ..., amb el text següent:

B)
Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per
a la solAlicitud de compareixença RGE núm. 290/06.

On diu: ... aprovat definitivament, disposaran ...
Hi ha de dir: ... aprovat definitivament disposaran ...

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1594/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acordà
que la solAlicitud de compareixença de referència, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, per tal d'informar
sobre l'actuació del Govern de les Illes Balears en el procés
electoral de la caixa de Balears Sa Nostra, sigui tramitada
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

On diu: ... modificació o revisió de l'instrument de plantejament
general ...
Hi ha de dir: ... modificació o revisió de l'instrument de
planejament general ...

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

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 124.
- Pàg. 4938. Apartat B)
On diu: Projecte de llei de reforma de la Llei 12/1998 ...
Hi ha de dir: Llei de reforma de la Llei 12/1998 ...
On diu: ... disposició transitòria tercera, va esdevenir ...
Hi ha de dir: ... disposició transitòria tercera va esdevenir ...
On diu: ... comptadors des de l'entrada en vigor de la pròpia llei
...
Hi ha de dir: ... comptadors des de l'entrada en vigor de la
mateixa llei ...
On diu: ... que l'aprovació dels esmentats instruments
d'ordenació plantejaven, ...
Hi ha de dir: ... que l'aprovació dels esmentats instruments
d'ordenació plantejava, ...
On diu: ..., termini el qual s'exhauria ...
Hi ha de dir: ..., termini que s'exhauria ...
On diu: ... dels perjudicis que, tan pel necessari
desenvolupament dels ...
Hi ha de dir: ... dels perjudicis que, tant pel necessari
desenvolupament dels ...
On diu: ... del patrimoni històric del que en són posseïdors ...
Hi ha de dir: ... del patrimoni històric del qual són posseïdors
...
- Pàg. 4939.
On diu: ... puguin completar ordinàriament, el procés de ...
Hi ha de dir: ... puguin completar ordinàriament el procés de
...

On diu: ... que s'oposin o contradiguin al que disposa aquesta
llei.
Hi ha de dir: ... que s'oposin al que disposa aquesta llei o ho
contradiguin.
- Pàg. 4951. 2.5. Informació, apartat A).
La proposició no de llei RGE núm. 8196/05 fou retirada a
la sessió de la Comissió d'Economia de dia 16 de febrer del
2006, data que no figura a l'ordre de publicació.
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