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AG) RGE núm. 2290/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
llei del sòl del Govern de les Illes Balears.
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AH) RGE núm. 2291/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de
la vicepresidenta.
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AI) RGE núm. 2292/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords amb
l'oposició de Jamaica.
5067
AJ) RGE núm. 2293/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director de
Comunicació a Menorca.
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AK) RGE núm. 2294/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director d'IB3
i director de Comunicació a Menorca (I).
5067
AL) RGE núm. 2295/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càrrecs
executius.
5067
AM) RGE núm. 2296/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director d'IB3
i director de Comunicació a Menorca (II).
5068
AN) RGE núm. 2297/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director d'IB3
i director de Comunicació a Menorca (III).
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AO) RGE núm. 2298/06, 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 2005.
5068
AP) RGE núm. 2299/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a finançament de noves dessaladores.
5068
AQ) RGE núm. 2300/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures de prevenció de la grip aviària.
5068
AR) RGE núm. 2301/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures de protecció personal contra la grup aviària.
5068
AS) RGE núm. 2302/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a posada en funcionament de noves dessaladores.
5068
AT) RGE núm. 2303/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a raons del preu de venda de la parcelAla 56 del Parc Bit.
5069
AU) RGE núm. 2332/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
finançats amb l'ecotaxa (I).
5069
AV) RGE núm. 2333/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
finançats amb l'ecotaxa (II).
5069
AX) RGE núm. 2334/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
finançats amb l'ecotaxa (III).
5069
AY) RGE núm. 2335/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Diada de
les Illes Balears (I).
5069
AZ) RGE núm. 2336/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Diada de
les Illes Balears (II).
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2403/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions sobre l'oferta turística de camp de golf més hotel.
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B) RGE núm. 2404/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
seguretat a les dependències de l'administració de Justícia.
5070
C) RGE núm. 2405/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya per
prevenir agressions en els centres de salut.
5070
D) RGE núm. 2406/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació del
programa Alter.
5070
E) RGE núm. 2407/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni entre
l'ib-salut i l'associació Alba.
5070
F) RGE núm. 2408/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a palau de congressos i
convencions a Eivissa.
5071
G) RGE núm. 2409/06, de l'Hble. Sr. Diputat Diego M. Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió del vol
Eivissa-Madrid per part de la companyia Spanair.
5071
H) RGE núm. 2410/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidència
d'obres a temporada turística.
5071
I) RGE núm. 2411/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres a les carreteres
d'Eivissa.
5071
J) RGE núm. 2412/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deutes
amb els centres educatius públics.
5071
K) RGE núm. 2413/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlegi en situació
urbanística irregular.
5071
L) RGE núm. 2441/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a l'opinió experta dels professionals de l'educació.
5071

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2210/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
contractació de l'empresa SADES, SL.
5073
B) RGE núm. 2211/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
absentisme laboral a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
5073
C) RGE núm. 2212/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
multa a l'empresa SADES, SL.
5073
D) RGE núm. 2213/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
abocament de productes asfàltics.
5074
E) RGE núm. 2214/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
mesures de seguiment de l'arenera de Cala d'Hort.
5074
F) RGE núm. 2215/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
bassa reguladora al parc natural de ses Salines.
5074
G) RGE núm. 2216/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
pantalla verda a parc natural.
5074
H) RGE núm. 2217/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
mesures de protecció de la posidònia.
5074
I) RGE núm. 2278/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment 100
euros/l'any, abonament guarderia a les famílies monoparentals (I).
5074
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J) RGE núm. 2279/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment 100
euros/l'any, abonament guarderia a les famílies monoparentals (II).
5074
K) RGE núm. 2280/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formes per retallar
l'endeutament de la comunitat autònoma.
5075
L) RGE núm. 2281/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equilibri pressupostari.
5075
M) RGE núm. 2282/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política fiscal.
5075
N) RGE núm. 2305/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
declaracions del president del Govern sobre l'actuació professional d'un advocat.
5075
O) RGE núm. 2313/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del Regne de Mallorca.
5075
P) RGE núm. 2314/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del Regne de Mallorca (II).
5075
Q) RGE núm. 2315/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del Regne de Mallorca (III).
5075
R) RGE núm. 2316/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del Regne de Mallorca (IV).
5076
S) RGE núm. 2317/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del Regne de Mallorca (V).
5076
T) RGE núm. 2318/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del Regne de Mallorca (VI).
5076
U) RGE núm. 2319/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del Regne de Mallorca (VII).
5076
V) RGE núm. 2320/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del Regne de Mallorca (VIII).
5076
X) RGE núm. 2321/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a Arxiu del marquès de la Torre.
5076
Y) RGE núm. 2346/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a centres concertats.
5076
Z) RGE núm. 2347/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a centres concertats (II).
5077
AA) RGE núm. 2348/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a centres concertats (III).
5077
AB) RGE núm. 2349/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a decret del "trilingüisme".
5077
AC) RGE núm. 2350/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a decret del "trilingüisme" (II).
5077
AD) RGE núm. 2351/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a decret del "trilingüisme" (III).
5077
AE) RGE núm. 2352/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a decret del "trilingüisme" (IV).
5077
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2234/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adaptació de la Llei autonòmica 4/2005 a la Llei estatal 28/2005.
5078

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2235/06, del Grup Parlamentari Socialista relativa a protocol d'actuació per coordinar institucions.

5078

B) RGE núm. 2236/06, del Grup Parlamentari Socialista relativa a registre de malalts renals.

5079

C) RGE núm. 2273/06, del Grup Parlamentari Socialista relativa a xarxa viària i elements de protecció.

5079

D) RGE núm. 2274/06, del Grup Parlamentari Socialista relativa a colAlaboracions entre les universitats de l'Eurorregió.

5079

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 6806/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari (I).
5080
B) A la Pregunta RGE núm. 6807/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari (II).
5080
C) A la Pregunta RGE núm. 6808/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari (III).
5080
D) A la Pregunta RGE núm. 6809/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari (IV).
5080
E) A la Pregunta RGE núm. 7268/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a irregularitats a l'empresa
pública Gesma.
5080
F) A la Pregunta RGE núm. 7396/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies subministradores
de fàrmacs en exclusivitat al SARC (I).
5080
G) A la Pregunta RGE núm. 7397/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies subministradores
de fàrmacs en exclusivitat al SARC (II).
5080
H) A la Pregunta RGE núm. 7398/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies subministradores
de fàrmacs en exclusivitat al SARC (III).
5081
I) A la Pregunta RGE núm. 7399/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies subministradores
de fàrmacs en exclusivitat al SARC (IV).
5081
J) A la Pregunta RGE núm. 7400/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies subministradores
de fàrmacs en exclusivitat al SARC (V).
5081
K) A la Pregunta RGE núm. 7427/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a grip aviària.
5081
L) A les Preguntes RGE núm. 7680/05 i 7686/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives a
expedients d'expropiació als quals s'ha denegat urgència i expedients d'expropiació als quals s'ha aprovat urgència.
5081
M) A la Pregunta RGE núm. 7908/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a personal de l'Hospital de
Can Misses.
5081
N) A la Pregunta RGE núm. 7909/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a seguiment del conveni de
neurocirurgia amb la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.
5081
O) A la Pregunta RGE núm. 7939/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a paper institucional dels
consells insulars.
5082
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P) A la Pregunta RGE núm. 8074/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a colAlectius tributaris.
5082
Q) A la Pregunta RGE núm. 8075/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari (I).
5082
R) A la Pregunta RGE núm. 8076/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari (II).
5082
S) A la Pregunta RGE núm. 8077/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari (III).
5082
T) A la Pregunta RGE núm. 9617/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a policies locals destinats
a protecció a víctimes de la violència de gènere (II).
5083
U) A la Pregunta RGE núm. 9618/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a policies locals destinats
a protecció a víctimes de la violència de gènere (III).
5083
V) A les Preguntes RGE núm. 9688/05, 9701/05 i 9714/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives
a contractes d'assistència tècnica (II, XV i XXVIII).
5083
X) A les Preguntes RGE núm. 9727/05, 9740/05 i 9753/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives
a contractes d'assistència tècnica (II, XV i XXVIII).
5083
Y) A la Pregunta RGE núm. 9821/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
administratives davant la detecció de l'antibiòtic cloranfenicol a certes granges d'animals de les Illes.
5083
Z) A la Pregunta RGE núm. 10075/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a modificació de crèdit
110002218.
5084
AA) A les Preguntes RGE núm. 10081/05 i 10082/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
concessió del tren de Sóller (I i II).
5084
AB) A les Preguntes RGE núm. 163/06 a 165/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a inversió
esportiva a Menorca, a Mallorca i a Eivissa.
5084
AC) A la Pregunta RGE núm. 166/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Consorci de recursos
sociosanitaris (I).
5084
AD) A la Pregunta RGE núm. 168/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a projectes per a persones
majors (I).
5085
AE) A la Pregunta RGE núm. 169/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a projectes per a persones
majors (II).
5085
AF) A la Pregunta RGE núm. 173/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a comissió delegada del
Govern en matèria d'afers sociosanitaris (IV).
5085
AG) A la Pregunta RGE núm. 174/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres d'atenció a persones
amb discapacitats greus.
5085
AH) A la Pregunta RGE núm. 175/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a execució pressupostària
del 2005 d'associacions dedicades a persones discapacitades.
5085
AI) A la Pregunta RGE núm. 176/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a escoleta Asima.
5085
AJ) A la Pregunta RGE núm. 177/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a escoletes de Calvià.
5085
AK) A la Pregunta RGE núm. 178/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a persones assistides.
5086
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AL) A la Pregunta RGE núm. 179/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres especialitzats per
a majors i per a discapacitats.
5086
AM) A la Pregunta RGE núm. 180/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a ajudes a dones divorciades.
5086
AN) A la Pregunta RGE núm. 181/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari.
5086
AO) A la Pregunta RGE núm. 182/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a transferències de benestar
social.
5087
AP) A la Pregunta RGE núm. 184/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres de serveis socials.
5087
AQ) A les Preguntes RGE núm. 208/06 a 210/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives a
abocaments de terres a Eivissa (I a III).
5087
AR) A la Pregunta RGE núm. 295/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari (I).
5088
AS) A la Pregunta RGE núm. 374/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a presència del català a la TDT.
5088
AT) A les Preguntes RGE núm. 609/06 a 617/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives a
Hipoteca Jove (I a IX).
5088
AU) A la Pregunta RGE núm. 845/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de personal
eventual (IX).
5088

3.17. INFORMACIÓ
A) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 1442/06.

5089

B) Tramitació davant la Comissió no permanent de Salut per a les proposicions no de llei RGE núm. 7428/05, 7429/05 i 7430/05.
5089
C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 8610/05.

5089

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1044/06.

5089

E) Rectificació del text de la InterpelAlació RGE núm. 1/06.

5089

4. INFORMACIONS
A) Llista d'admesos i exclosos, relació dels aspirants exempts de realitzar les proves d'ofimàtica/informàtica i de català i dates de
realització dels exercicis de la convocatòria per cobrir tres places d'administratiu per promoció interna.
5090
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5055
Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7606/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'aigües subterrànies.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1545/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a nous ports
esportius o ampliacions. (BOPIB 124 de 10 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient, Jaume Font i Barceló.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'HBle. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'HBle. Sra.
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Andreu
Crespí i Plaza i Jaume Font i Barceló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1548/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionament del projecte de
centres ecoambientals de la Conselleria de Medi Ambient.
(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 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1547/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament de 104 establiments
hotelers a les Illes Balears. (BOPIB 124 de 10 de març del
2006).

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1549/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tasques de prevenció d'incendis durant el
2006. (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 21 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 Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1552/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centre de primària de Sant
Rafel. (BOPIB 124 de 10 de març del 2006).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1546/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat de la Fundació
Turisme Menorca. (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 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1553/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a túnel de Sant Rafel. (BOPIB 124 de 10 de
març del 2006).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

Ordre de Publicació
J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1551/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de repartiment
entre les comunitats autònomes dels fons destinats als
immigrants. (BOPIB 124 de 10 de març del 2006).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1550/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les dessaladores
que ha de construir el Ministeri de Medi Ambient. (BOPIB 124
de 10 de març del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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 Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1554/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recollida de firmes. (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 d'Interior.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1556/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a despeses per l'autovia
Inca-Manacor. (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 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1555/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a petició d'aturada de recollida
de firmes contra l'Estatut. (BOPIB 124 de 10 de març del
2006).

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

A)
De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal de
retre compte de la Moció RGE núm. 6061/04.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març del 2006, tengué lloc la compareixença de l'Hble.
Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca per tal de retre compte de
la Moció de referència, relativa a Pla de viabilitat del sector
lleter, aprovada pel Ple de la Cambra en sessió de dia 19
d'octubre del 2004 (BOPIB núm. 60, de 29 d'octubre del 2004).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 1346/06, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a política
d'endeutament del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
124 de 10 de març del 2006).

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

La votació obtengué el resultat següent:

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març del 2006, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 449/06,
relativa a descomptes del transport per a extracomunitaris, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 1487/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermodalitat en el
transport de les nostres illes. (BOPIB núm. 124 de 10 de març
del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les negociacions necessàries amb el
Govern de l'Estat a fi de fer possible l'aplicació dels
descomptes als bitllets per a transport aeri i marítim a totes les
persones estrangeres amb residència a les Illes Balears."
A la seu del Parlament, 9 de març del 2006.
La secretària:
Maria Binimelis i Amengual.
La presidenta:
Maria Anna López i Oleo.
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La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març del 2006,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8611/05, relativa a construcció de la segona fase del
Conservatori de Música de les Illes Balears, amb les esmenes
RGE núm. 1707/06 i 1729/06, dels grups parlamentaris PSMEntesa Nacionalista i Socialista, respectivament, i quedà
aprovada la següent:

del mercat de fires. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del
2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
B)
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les oportunes negociacions amb el
Govern central i la Unió Europea a fi d'estudiar la possibilitat
de signar un conveni de colAlaboració amb la Conselleria
d'Educació i Cultura amb la finalitat que el Ministeri ofereixi
fons per a la construcció de la segona fase de l'edifici que
albergarà el Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears i el Centre Superior d'Art Dramàtic."

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de febrer del 2006, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 268/06 i 269/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a turisme de discotreca (I i II). (BOPIB núm. 119 de
27 de gener del 2006).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

A la seu del Parlament, 14 de març del 2006.
El secretari:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La vicepresidenta, en funcions de presidenta:
Maria José Camps i Orfila.

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

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE
núm. 154/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
estadístics de l'arribada de visitants. (BOPIB núm. 119 de 27 de
gener del 2006).

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de març del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 364/06, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a situació actual de la
medicina alternativa a les Illes Balears. (BOPIB núm. 120 de
3 de febrer del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:

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

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE
núm. 155/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2006.
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de març del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 544/06, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a nou hospital de referència.
(BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març del 2006, rebutjà
la Proposició de no llei RGE núm. 4643/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llibre Blanc de les indústries
culturals a les Illes Balears. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

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

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març del 2006, rebutjà el segon
punt de la Proposició no de llei RGE núm. 449/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descomptes del transport per
a extracomunitaris. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del
2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1031/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a atenció a
les famílies monoparentals. (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer
del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març del 2006, rebutjà
la Proposició de no llei RGE núm. 5392/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a música
tradicional. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Palma, a 21 de març del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant
la Comissió de Turisme, sobre l'evolució i el funcionament del
Pla de desestacionalització i els efectes sobre el turisme (RGE
núm. 0610/05).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 2006, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, qui informà
sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2328/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7606/05, relativa a
aigües subterrànies. (Mesa de 22 de març del 2006).
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2415/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de cohesió territorial a les Illes
Balears. (Mesa de 22 de març del 2006).
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

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 cohesió territorial a les
Illes Balears.
Ateses les modificacions legislatives en matèria territorial
aprovades a les Illes Balears en els darrers tres anys a instància
del Govern de les Illes Balears i del Consell d'Eivissa i
Formentera, que rompen la política de cohesió territorial de les
nostres illes:
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general de cohesió territorial a
les Illes Balears, en relació amb la Llei de mesures específiques
i tributàries per a les illes d'Eivissa i de Formentera en matèria
d'ordenació territorial, urbanisme i turisme.

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.
7606/05, relativa a política general en matèria d'aigües
subterrànies, la moció següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la xarxa de recollida de mostres dels
aqüífers de manera que es cobreixi la totalitat de la superfície
del territori de la comunitat en un termini de sis mesos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les analítiques de les aigües
subterrànies de manera que, com a mínim, es realitzi una
analítica completa a cada aqüífer a fer cada any i en aquell en
què la contaminació per nitrats superi els 150 mg/l.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar un estudi sobre contaminació dels
aqüífers per insecticides i metalls pesants a aquelles zones on
hi hagi la possibilitat de la seva existència en un termini de sis
mesos.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les actuacions sobre el sector
agrícola i ramader per tal d'anar disminuint l'aportació de
derivats nitrogenats als aqüífers que la seva activitat comporta.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el compliment del pla de control dels
aqüífers afectats per plans de reguiu amb aigües depurades a la
xarxa de control que s'estableix al mateix pla de reguiu i, de ser
necessari, a prendre les mesures correctores adients.
Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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Ordre de Publicació

RGE núm. 2184/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la Direcció General de Joventut (II). (Mesa de
22 de març del 2006).

RGE núm. 2170/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grups de
treball amb intenció de posar en marxa el Pla sociosanitari de
les Illes Balears. (Mesa de 22 de març del 2006).

RGE núm. 2185/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la Direcció General de Joventut (III). (Mesa de
22 de març del 2006).

RGE núm. 2171/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
d'acollida de menors. (Mesa de 22 de març del 2006).

RGE núm. 2186/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la Direcció General de Joventut (III). (Mesa de
22 de març del 2006).

RGE núm. 2172/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
família (I). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2173/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
família (II). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2174/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
família (III). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2175/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
família (IV). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2176/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
família (V). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2177/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
família (VI). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2178/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Targeta
bàsica (I). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2179/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Targeta
bàsica (II). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2180/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Targeta
bàsica (III). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2181/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Targeta
bàsica (IV). (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2182/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Observatori de la joventut. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2183/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la Direcció General de Joventut (I). (Mesa de 22
de març del 2006).

RGE núm. 2187/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la Direcció General de Joventut (III). (Mesa de
22 de març del 2006).
RGE núm. 2189/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a filtració de combustible al torrent de
Son Canals. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2237/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació Acción Familiar de Baleares. (Mesa de 22 de març
del 2006).
RGE núm. 2238/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació Acción Social y familia. (Mesa de 22 de març del
2006).
RGE núm. 2239/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació Familia y sociedad. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2240/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació per al desenvolupament de la mediació familiar a
les Illes Balears. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2277/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació Nova organització universitària (Nou9*). (Mesa de
22 de març del 2006).
RGE núm. 2283/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de Justícia. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2284/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
del centre de recerca econòmica. (Mesa de 22 de març del
2006).
RGE núm. 2285/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
d'Hispalink. (Mesa de 22 de març del 2006).
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RGE núm. 2286/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IPC
balear del mes de gener. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2287/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a primer
any de Lototrot. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2288/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a travessa
hípica. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2289/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions turístiques per incompliment de contracte. (Mesa
de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2290/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de llei del sòl del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 22 de
març del 2006).
RGE núm. 2291/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
de la vicepresidenta. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2292/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords
amb l'oposició de Jamaica. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2293/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director
de Comunicació a Menorca. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2294/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director
d'IB3 i director de Comunicació a Menorca (I). (Mesa de 22 de
març del 2006).
RGE núm. 2295/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càrrecs
executius. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2296/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director
d'IB3 i director de Comunicació a Menorca (II). (Mesa de 22
de març del 2006).
RGE núm. 2297/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director
d'IB3 i director de Comunicació a Menorca (III). (Mesa de 22
de març del 2006).
RGE núm. 2298/06, 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 2005. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2299/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a finançament de noves dessaladores. (Mesa de
22 de març del 2006).

RGE núm. 2300/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mesures de prevenció de la grip aviària.
(Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2301/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mesures de protecció personal contra la grup
aviària. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2302/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a posada en funcionament de noves
dessaladores. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2303/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a raons del preu de venda de la parcelAla 56 del
Parc Bit. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2332/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes finançats amb l'ecotaxa (I). (Mesa de 22 de març
del 2006).
RGE núm. 2333/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes finançats amb l'ecotaxa (II). (Mesa de 22 de març
del 2006).
RGE núm. 2334/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes finançats amb l'ecotaxa (III). (Mesa de 22 de març
del 2006).
RGE núm. 2335/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Diada de les Illes Balears (I). (Mesa de 22 de març del
2006).
RGE núm. 2336/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Diada de les Illes Balears (II). (Mesa de 22 de març del
2006).
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quines conclusions arribaren els grups de feina creats per
la Comissió interdepartamental d'Afers sociosanitaris?
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La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A dia d'avui, quin nombre d'ajudes s'ha promogut per a
l'accés a pisos de promoció pública -en règim de compra i/o
lloguer- dins el Pla de família aprovat pel Govern de les Illes
Balears?

B)
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.
El 2004 el Govern de les Illes Balears anunciava la
construcció d'un tercer centre d'acollida de menors en règim
semiobert, i tenia prevista la seva obertura l'any 2005. On és
aquest centre i quan es va obrir?
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.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dins el Pla de família es preveu el foment del servei d'ajuda
a domicili per a persones afectades per la maternitat, o la
flexibilització de l'horari laboral, a quantes treballadores de les
quals depèn la unitat familiar ha atès aquest servei?

C)
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 dia d'avui, a quin nombre de famílies monoparentals ha
facilitat l'accés a l'habitatge el Pla de família aprovat pel
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 6 de març del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dins el Pla de família es preveu el foment del servei d'ajuda
a domicili per a persones afectades per la maternitat, o la
flexibilització de l'horari laboral, a quants treballadors homes
dels quals depèn la unitat familiar ha atès aquest servei?

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 dia d'avui, a quin nombre de famílies monoparentals ha
facilitat la reserva de pisos de promoció pública -en règim de
compra i/o lloguer- el Pla de família aprovat pel 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.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dins el Pla de família es preveu el foment del servei d'ajuda
a domicili per a persones afectades per la maternitat, o la
flexibilització de l'horari laboral, quin és el pressupost executat
per aquest concepte l'any 2005?
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Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quin és el nombre de beneficiaris de la Targeta bàsica el
2003? I el 2004? I el 2005?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin romanent de la Targeta bàsica no es gastaren o no
executaren del pressupost del 2004?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa crear la Sra. Consellera de Presidència i Esports
l'Observatori de la joventut anunciat l'octubre del 2005?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost executat de la Targeta bàsica del
pressupost del 2005?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat del pressupost de la Direcció General de
Joventut de l'any 2004? I del 2005?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Què ha significat per als posseïdors de la Targeta bàsica el
canvi de conveni amb la Caixa, quant a qualitat en el servei?
Quina és la comparació entre el 2004 i el 2005?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del pressupost de la Direcció
General de Joventut de l'any 2004 en els programes
d'associacionisme, oci, promoció juvenil, formació paralAlela
dels joves al món laboral i avantatges fiscals per als joves?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del pressupost de la Direcció
General de Joventut de l'any 2005 en els programes
d'associacionisme, oci, promoció juvenil, formació paralAlela
dels joves al món laboral i avantatges fiscals per als joves?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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Medi Ambient per tal d'evitar que el produeixin vessaments
contaminants com el del torrent de Son Canals?, pensa la
Conselleria de Medi Ambient demanar responsabilitats als
causants dels vessaments?, com corregirà els efectes produïts
pel vessament?
Palma, a 10 de març del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del pressupost de la Direcció
General de Joventut de l'any 2004 en els programes d'habitatge
i treball?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Per quins conceptes i quines qüestions econòmiques ha
rebut l'associació Acción Familiar de Balears, de les diferents
conselleries del Govern des de l'inici de la VI legislatura?
Palma, a 14 de març del 2006.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

A 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.
Quin és l'estat d'execució del pressupost de la Direcció
General de Joventut de l'any 2005 en els programes d'habitatge
i treball?
Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Per quins conceptes i quines qüestions econòmiques ha
rebut l'associació Acción Social y familia, de les diferents
conselleries del Govern des de l'inici de la VI legislatura?
Palma, a 14 de març del 2006.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

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 a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
El trencament d'un dipòsit subterrani de combustible d'un
hotel de Deià ha provocat la filtració de gasoil al torrent de Son
Canals: quines mesurers pensa emprendre la Conselleria de

Per quins conceptes i quines qüestions econòmiques ha
rebut l'associació Família y sociedad, de les diferents
conselleries del Govern des de l'inici de la VI legislatura?
Palma, a 14 de març del 2006.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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.
Per quins conceptes i quines qüestions econòmiques ha
rebut l'Associació pel desenvolupament de la mediació familiar
a les Illes Balears, de les diferents conselleries del Govern des
de l'inici de la VI legislatura?
Palma, a 14 de març del 2006.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears els
estudis del Centre de Recerca Econòmica (CRE) que apunten
que l'economia balear es mantindrà a la cua de l'Estat?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears els
estudis de l'entitat Hispalink que apunten també que l'economia
balear es mantindrà a la cua de l'Estat?

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.
Per quins conceptes i quines qüestions econòmiques ha
rebut l'associació Nova organització universitària (Nou9*), de
les diferents conselleries del Govern des de l'inici de la VI
legislatura?
Palma, a 14 de març del 2006.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració realitza el Govern de ls Illes Balears sobre
el fet que l'IPC balear de gener del 2006 ha estat el més alt dels
darrers 38 mesos?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ja té el Govern de les Illes Balears la proposta per negociar
amb el Ministeri de Justícia la transferència de competències?
En cas afirmatiu, a quina quantitat de diners puja?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre el fet
que la Lototrot hagi recaptat set vegades menys del previst
durant el primer any de funcionament?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

El Govern de les Illes Balears ha impugnat en temps i forma
el Decret estatal 716/2005 de creació de la travessa hípica?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els factors fonamentals, segons el Govern de les
Illes Balears, que han contribuït a duplicar les reclamacions
turístiques per incompliment de contracte a les Illes Balears
durant el 2005?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina fase es troba el Projecte de llei del sòl del Govern
de les Illes Balears?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins motius existeixen perquè la vicepresidenta del
Govern de les Illes Balears es reuneixi amb líders de l'oposició
per tractar inversions turístiques a Jamaica?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Govern de les Illes Balears ha signat algun acord i/o
declaració amb líders de l'oposició de Jamaica?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina necessitat té el Govern de les Illes Balears de crear
un càrrec de director de Comunicació a Menorca? Tal vegada
es tracta d'organitzar la campanya electoral?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per al Govern de les Illes Balears són intercanviables els
càrrecs de director d'IB3 i de director de Comunicació a
Menorca?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pensa el Govern de les Illes Balears convertir en costum
nomenar per a càrrecs executius persones que han estat
condemnades judicialment?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines funcions, segons el Govern de les Illes Balears,
tendrà el nou director de Comunicació a Menorca que ha no
durà a terme com a director d'IB3 a la mateixa illa?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quin cost tendran les noves dessaladores de cadascuna de
les illes i quina administració les finançarà: el Ministeri de
Medi Ambient, el Govern de les Illes Balears, el fons de
cohesió o les empreses adjudicatàries de les obres o dels
serveis?
Palma, a 16 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

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 escrita.
Què costarà als contribuents de les Illes Balears, segons el
Govern de les Illes Balears, la creació d'un altre càrrec de
control dels mitjans de comunicació a Menorca?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Quines mesures -en tots els àmbits de l'administració- de
prevenció davant la grip aviària ha posat en marxa el Govern de
les Illes Balears?
Palma, a 16 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

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.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura per promoure l'agricultura ecològica al llarg del
2005?
Palma, a 16 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Quines mesures de prevenció s'han posat en marxa, per part
del Govern de les Illes Balears, per protegir el personal de les
diverses conselleries que poden estar en contacte amb ocells?
Palma, a 16 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.
Quan es posaran en funcionament les noves dessaladores
d'Alcúdia, de Ciutadella a Menorca i de Sant Josep a Eivissa?
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Palma, a 16 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.
Per quines raons la Conselleria d'Economia i Hisenda del
Govern de les Illes Balears va treure a concurs la parcelAla núm.
56 del Parc Bit per un preu de parcelAla de 25 m2 un solar que
fa 2,5 hectàrees edificables, mentre que a les empreses que
volen instalAlar-se al Parc Bit se'ls cobra 300 euros (més IVA)
pel sòl edificable?
Palma, a 16 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
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Quins projectes finançats amb recursos de l'ecotaxa es
pensen executar a Sant Josep (Eivissa)?
Palma, a 17 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació completa de despeses de la celebració de
la Diada de les Illes Balears a Eivissa?
Palma, a 17 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes finançats amb recursos de l'ecotaxa es
pensen executar a Formentera?
Palma, a 17 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes finançats amb recursos de l'ecotaxa es
pensen executar a Santa Eulàlia (Eivissa)?
Palma, a 17 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació completa d'associacions convidades a la
Diada de les Illes Balears celebrada a Eivissa?
Palma, a 17 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2403/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions sobre l'oferta turística de camp de
golf més hotel. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2404/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de seguretat a les dependències de l'administració de Justícia.
(Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2405/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
per prevenir agressions en els centres de salut. (Mesa de 22 de
març del 2006).
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Palma, a 22 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

RGE núm. 2406/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i
Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
potenciació del programa Alter. (Mesa de 22 de març del
2006).
RGE núm. 2407/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni entre l'ib-salut i l'associació Alba. (Mesa de 22 de
març del 2006).
RGE núm. 2408/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a palau de
congressos i convencions a Eivissa. (Mesa de 22 de març del
2006).
RGE núm. 2409/06, de l'Hble. Sr. Diputat Diego M.
Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
supressió del vol Eivissa-Madrid per part de la companyia
Spanair. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2410/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a incidència d'obres a temporada turística. (Mesa de 22 de
març del 2006).
RGE núm. 2411/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres a
les carreteres d'Eivissa. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2412/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deutes amb els centres educatius públics. (Mesa de 22 de març
del 2006).

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.
Quina informació ens pot facilitar el conseller d'Interior en
relació amb les mesures de seguretat a les dependències de
l'administració de Justícia, després dels fets succeïts recentment
a l'edifici del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els objectius de la campanya per prevenir les
agressions en els centres de salut posada en marxa per part de
la Conselleria de Salut i Consum?

RGE núm. 2413/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlegi en
situació urbanística irregular. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2441/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a l'opinió experta dels professionals de
l'educació. (Mesa de 22 de març del 2006).

Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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

Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlamenten funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pensa la Conselleria de Presidència i Esports continuar
potenciant el programa Alter després dels èxits aconseguits?

A)

Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Puche i Castillejo.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Pensa el Govern dur endavant alguna actuació per regular
l'oferta turística de camps de golf més hotels, clubs socials i
instalAlacions esportives?

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

BOPIB núm. 126 - 24 de març del 2006
Quins objectius es persegueixen amb la signatura d'un
conveni entre l'ib-salut i l'associació Alba per desenvolupar un
pla d'humanització amb les pacients amb càncer de mama?
Palma, a 22 de març del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins efectes pot tenir per al sector turístic de l'illa
d'Eivissa, segons el conseller de Turisme, la construcció d'un
palau de congressos i convencions??
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu la Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports que és oportú iniciar obres, que, atesa la seva
complexitat d'execució, obligaran a mantenir tallades, durant la
temporada d'estiu, algunes de les principals carreteres
d'Eivissa?
Palma, a 21 de març del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Per què dóna prioritat a pagar les obres dels centres privats
concertats, en lloc d'abonar els deutes (dietes, ajudes,
menjadors, etc.) que té amb els professors i amb els centres
educatius públics?
Palma, a 21 de març del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

Quina opinió li mereix la recent supressió del vol EivissaMadrid a primera hora del matí efectuada per la companyia
aèria Spanair des del dia 27 de març?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Diego M. Guasch i Díaz.

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

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

Permetrà el conseller d'Educació i Cultura l'activitat d'un
colAlegi de Legionarios de Cristo a Marratxí en situació
urbanística irregular?
Palma, a 21 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quines incidències tendran les obres de les autovies de
l'aeroport i Sant Antoni durant la temporada turística a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 21 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Considera convenient el conseller d'Educació i Cultura tenir
en compte l'opinió experta dels professionals de l'educació a
l'hora de prendre mesures que afecten la funció docent i la
coherència pedagògica dels centres educatius?
Palma, a 22 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2210/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a contractació de l'empresa SADES, SL, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 22 de març del 2006).

RGE núm. 2278/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
100 euros/l'any, abonament guarderia a les famílies
monoparentals (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2279/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
100 euros/l'any, abonament guarderia a les famílies
monoparentals (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2280/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formes per
retallar l'endeutament de la comunitat autònoma, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 22 de
març del 2006).
RGE núm. 2281/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equilibri
pressupostari, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 22 de març del 2006).

RGE núm. 2211/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a absentisme laboral a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de març del 2006).

RGE núm. 2282/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
fiscal, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 22 de març del 2006).

RGE núm. 2212/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a multa a l'empresa SADES, SL, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22
de març del 2006).

RGE núm. 2305/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a declaracions del president del Govern sobre
l'actuació professional d'un advocat, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22
de març del 2006).

RGE núm. 2213/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a abocament de productes asfàltics, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 22 de març del
2006).
RGE núm. 2214/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures de seguiment de l'arenera de Cala d'Hort,
a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2215/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a bassa reguladora al parc natural de ses Salines, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2216/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pantalla verda a parc natural, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 22 de març del
2006).
RGE núm. 2217/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures de protecció de la posidònia, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 22 de
març del 2006).

RGE núm. 2313/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2314/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca (II), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2315/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca (III), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2316/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca (IV), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2317/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca (V), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).
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RGE núm. 2318/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca (VI), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).

RGE núm. 2352/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret del "trilingüisme" (IV), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).

RGE núm. 2319/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca (VII), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).

Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

RGE núm. 2320/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca (VIII), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 2321/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del marquès de la Torre, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Per quin motiu s'ha contractat l'empresa SADES, SL per a
la "prestació d'un sistema de gestió per a la millora de la salut
laboral i la incapacitat temporal"?

RGE núm. 2346/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centres concertats, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de
març del 2006).
RGE núm. 2347/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centres concertats (II), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
22 de març del 2006).
RGE núm. 2348/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centres concertats (III), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
22 de març del 2006).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Per quin motiu l'absentisme laboral a la comunitat autònoma
de les Illes Balears no s'aborda de manera conjunta entre
l'administració i els sindicats?

RGE núm. 2349/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret del "trilingüisme", a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
22 de març del 2006).
RGE núm. 2350/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret del "trilingüisme" (II), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2351/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret del "trilingüisme" (III), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de març del 2006).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Tenia coneixement el Govern que l'empresa SADES, SL,
contractada per a la prestació d'un servei de salut laboral havia
estat multada per l'Agencia de Protecció del de Datos i que la
multa fou ratificada per l'Audiència Nacional?
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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.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Medi Ambient
per tal d'evitar l'abocament de productes asfàltics en sòl rústic
agrícola o en zona de protecció d'un parc natural com a
conseqüència de les obres d'autovies que du a terme el Govern
a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon 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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quines mesures de seguiment dur a terme la Conselleria de
Medi Ambient en relació amb l'arenera ilAlegal situada a Cala
d'Hort per tal d'evitar noves extraccions?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quina opinió li mereix al conseller de Medi Ambient la
possibilitat de construir a l'interior del parc natural de ses
Salines una bassa reguladora d'un projecte de reguiu per a un
camp de golf?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Creu el conseller de Medi Ambient que una "pantalla
verda" formada per un camp de golf és adequada per a la zona
de protecció d'un parc natural?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quines mesures de protecció eficaç de la posidònia pensa
adoptar la Conselleria de Medi Ambient davant les amenaces
que representen els ports esportius projectats?
Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Quina és la disposició pressupostària disponible que té la
Conselleria de Presidència el 2006 per dur endavant l'increment
de 100 euros anuals a les famílies monoparentals?
Palma, a 15 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.
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Quin nombre de famílies monoparentals estima la
Conselleria de Presidència que es beneficiaran d'aquest
increment de 100 euros l'any de l'abonament guarderia?
Palma, a 15 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Com pensa retallar l'endeutament la comunitat autònoma
quan l'emissió de deute públic no sembla donar els resultats
esperats?
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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'Assumptes Institucionals i Generals.
Considera el Sr. President del Govern que és una actuació
pròpia del seu càrrec ofendre greument un advocat que
representa un grup important de propietaris afectats per les
expropiacions 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.
O)

Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com valora la Conselleria d'Educació i Cultura la situació
actual de l'Arxiu del Regne de Mallorca?

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Com és possible que es parli d'equilibri pressupostari el
2008 davant la magnitud dels deutes contrets i de les
perspectives fetes per diferents institucions del creixement
econòmic?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines mesures concretes pensa posar en marxa la
Conselleria d'Educació i Cultura per millorar el funcionament
de l'Arxiu del Regne de Mallorca?

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'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
incrementar imposts per fer front a l'important desequilibri
pressupostari que ha ocasionat el seu govern?
Palma, a 15 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Ha realitzat, la Conselleria d'Educació i Cultura, alguna
gestió davant el Ministeri de Cultura amb la finalitat de millorar
la situació actual de l'Arxiu del Regne de Mallorca i, en cas
afirmatiu, quins n'han estat els resultats?
Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura que el personal
que actualment treballada a l'Arxiu del Regne de Mallorca és
suficient per garantir la conservació del fons, la consulta
pràctica i la difusió dels materials que s'hi conserven?
Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura augmentar la
plantilla de personal de l'Arxiu del Regne de Mallorca, quan i
en quins llocs de treball?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quin és l'estat del procés de catalogació, amb el nou suport
informàtic, dels documents de l'Arxiu del Regne de Mallorca?
Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines activitats de difusió i dinamització realitza l'Arxiu
del Regne de Mallorca?
Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En el cas d'haver-se de reformar o refer l'Arxiu del Regne
de Mallorca, quines mesures hi ha previstes per assegurar un
tractament correcte al fons existent i el manteniment dels
serveis als usuaris?

En quin estat es troba la catalogació de l'arxiu del marquès
de la Torre que al seu moment adquirí el Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 17 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quin caràcter cooperatiu tenen, segons el conseller
d'Educació, els centres concertats amb major demanda?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quina quantitat pensa assignar el conseller d'Educació per
subvencionar obres a centres concertats?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Considera el conseller d'Educació que les instalAlacions dels
centres concertats amb major demanda són similars a les dels
centres educatius públics?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quin és l'objectiu que es pretén amb el projecte de decret
sobre mesures per fomentar la competència lingüística en
llengües estrangeres?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins estudis pedagògics s'han realitzat prèviament a la
redacció del projecte de decret per fomentar la competència
lingüística en llengües estrangeres?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins estudis s'han realitzat per avaluar el possible impacte
sobre l'aprenentatge de les llengües oficials amb l'aplicació
futura del decret per fomentar la competència lingüística en
llengües estrangeres?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quina quantificació econòmica s'ha fet del que suposaria
l'aplicació del decret per fomentar la competència lingüística en
llengües estrangeres?
Palma, a 20 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2234/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adaptació de la Llei autonòmica 4/2005 a la Llei
estatal 28/2005. (Mesa de 22 de març del 2006).
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

RGE núm. 2236/06, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a registre de malalts renals, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2273/06, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a xarxa viària i elements de protecció, amb solAlicitud
de tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 22 de març del 2006).
RGE núm. 2274/06, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a colAlaboracions entre les universitats de
l'Eurorregió, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de març del
2006).

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.

Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ateses les nombroses contradiccions entre la Llei
autonòmica 4/2005, de 29 d'abril, de drogodependències i altres
addiccions a les Illes Balears, sobre el tabac i la Llei estatal
28/2005, de 27 de desembre, de mesures sanitàries contra el
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el
consum i la publicitat dels productes del tabac, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no de
llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balear a adaptar la Llei autonòmica 4/2005, de 29 d'abril, de
drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears, sobre
el tabac a la Llei estatal 28/2005, de 27 de desembre, de
mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes del tabac, atès que aquesta és més protectora de la
salut dels ciutadans.
Palma, a 14 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2235/06, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a protocol d'actuació per coordinar institucions, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de març del 2006).

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 comissió.
El darrer mes s'han conegut agressions gravíssimes a
menors, amb conseqüències irreparables. Resulta cridaner que
els fatals desenllaços s'hagin produït amb un teló de fons
lamentable: la manca de coordinació de totes les institucions,
que s'han revelat incompetents per fer front a problemes
concrets, reiterats i coneguts, que, amb el decurs del temps, han
esdevinguts tragèdies irreversibles.
Sabem que la Conselleria de Presidència i Esports té un
avantprojecte de llei del menor, per mentre no s'aprovi aquesta
normativa, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol d'actuació que coordini totes
les institucions -Tribunal Superior de Justícia, policia, centres
de salut, hospitals, escoles, jutjats, etc.-, que agiliti totes les
passes administratives i burocràtiques per tal que aquestes
actuacions siguin ràpides.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que aquest protocol també faci una avaluació
correcta i precisa dels riscs que tenen els menors, per tal
d'evitar casos similars que es puguin donar , i així evitar
lamentacions posteriors i del tot inútils.
Palma, a 14 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Les darreres dades que hi ha a l'Estat espanyol sobre
afectats per algun tipus de malaltia renal són de 20.000
persones afectades.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar a la instalAlació de baranes de
protecció amb barres de subjecció que resultin perilloses per als
conductors en el cas d'accidents, tant en els projectes en
execució com en els que s'executin en un futur.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar partides pressupostàries en el vigent
exercici 2006 i en el proper del 2007, per tal d'ajudar les
administracions que tenen les competències en matèria de
carreteres, a la substitució de les baranes perilloses que ja estan
instalAlades a les carreteres de les nostres illes.

També sabem, segons estudis recents del Ministeri de
Salut, que l'increment en cinc anys serà al voltant d'un 50%.

Palma, a 13 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Aquesta situació tan important en el nombre de pacients i el
seu increment fa que sigui imprescindible i fonamental fer una
prevenció d'aquests tipus de malalties renals, tenir els
coneixements reals a la nostra comunitat i així estudiar els
principals factors de risc.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un registre autonòmic de malalts renals.
Palma, a 14 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

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'Ordenació
Territorial.
És una realitat per a tots reconeguda l'existència a la xarxa
viària de les nostres illes de nombroses baranes de protecció
que són un autèntic perill, especialment a tots aquells
conductors de vehicles de dues rodes.
Són especialment perilloses aquelles baranes amb barres de
subjecció en forma de "H" o de "U", que en el cas d'accidents
provoquen resultats greus i no únicament per als motoristes.
És urgent la substitució d'aquest tipus de baranes ja
existents, però no és menys urgent que les administracions
responsables en l'execució dels nous projectes d'autopistes,
autovies i carreteres convencionals a les nostres illes, prenguin
la ferma decisió de no instalAlar-les ni als projectes en execució
ni en els futurs projectes.
És hora ja de demostrar que l'interès a millorar la seguretat
de les carreteres és real i per això el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent proposició no de llei:

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 comissió.
La qüestió de l'Eurorregió ha tornar a estar ben present, fa
poques setmanes, en l'àmbit polític. S'ha parlat de possibilitats
d'acords i de colAlaboracions entre les comunitats que la
integren. Sabem que, des de fa uns anys, existeixen accions
conjuntes en el marc de l'Eurorregió que abasten un conjunt de
factors heterogenis que tendeixen a definir una política comuna
de l'Eurorregió, amb la idea clara de fer-se sentir a la Unió
Europea. Així, s'ha parlat d'infraestructures, de la problemàtica
del transport, de les polítiques de recerca i innovació, etc.
Aquestes importants sinèrgies de les quals, pel que coneixem
pels mitjans de comunicació, participa el Govern, conviden a
presentar, per part del Grup Parlamentari Socialista, la següent
proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer convenis específics de colAlaboració entre les
universitats i les institucions d'ensenyament superior i de
recerca dels territoris que integren l'Eurorregió.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de partides pressupostàries concretes per
fer efectives aquestes colAlaboracions, tot fent servir, si s'escau,
xarxes ja existents -com ara els programes Erasmus-Sócratesi, en el cas de les ILles Balears, amb la direcció acadèmica de
la Universitat de les Illes Balears.
Palma, a 16 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

A)
A la Pregunta RGE núm. 6806/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(I). (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).
L'Hospital Psiquiàtric és ja un centre de referència a l'àrea
de salut mental.
Palma, 13 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 6809/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(IV). (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).
Fins a aquest moment, positiva, ja que durant l'any 2005 no
només s'ha pogut presentar públicament el Pla sociosanitari,
sinó que partint de la base del treball ja realitzat pels
professionals de Gesma, s'han pogut posar en marxa tots els
programes sociosanitaris establerts en el Pla, així com els seus
responsables, la qual cosa permet en aquests moments avançar
en la protocolAlarització de tota l'assistència sociosanitària
realitzada a Gesma.
Palma, 13 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 6807/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(II). (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).
A partir de la identificació dels perfils de les persones
considerats com a trastorns de conducta severa, es preveu un
termini de 6 a 12 mesos per ubicar-los a una unitat o centre
especialitzat.
Palma, 20 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 7268/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a irregularitats
a l'empresa pública Gesma. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre
del 2005).
L'empresa pública Gesma no es dedica a la venda de
medicaments.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 6808/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(III). (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).
El Pla sociosanitari de la comunitat autònoma, d'acord amb
la mateixa operativa que s'hi dissenya, determina que les
actuacions que es duguin a terme, per a la seva implementació,
en els anys 2005 i 2006, es consideraran de caràcter pilot.
Durant aquests exercicis començaran a aplicar-se els eixos
d'activitat operativa prevists al Pla.
Atès que el ritme d'implementació de les accions, les
mesures, els serveis i els recursos prevists en els diferents eixos
d'activitat operativa es poden veure condicionats per
circumstàncies externes i per la mateixa relació sinèrgica entre
els eixos, fins que finalitzi la vigència de les actuacions de
caràcter pilot no es podran avaluar amb precisió les despeses
corrents i de capital inherents a la seva execució que, en
qualsevol cas, aniran imputades als crèdits autoritzats a les lleis
de pressuposts en els diferents sectors d'activitat de
l'administració de la comunitat autònoma que, en cada cas,
resultin adequats a les actuacions projectades.
Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 7396/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (I).
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
No hi ha hagut mai farmàcies en exclusivitat per al SARC.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 7397/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (II).
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
No hi ha hagut farmàcies subministradores de fàrmacs en
exclusivitat, i no hi havia contrapartida econòmica, eren
donacions voluntàries perquè els usuaris dels SARC fessin
activitats d'oci i de lleure.
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Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Medi Ambient, així com amb les directrius de la Comunitat
Europea per a, en el supòsit de detectar algun cas entre les aus,
evitar la seva transmissió a altres aus i a la població.
Palma, 14 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 7398/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (III).
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
No eren dos farmacèutics només i no tenc el menor dubte
que tots els colAlegiats sense excepció es troben ben preparats.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 7680/05 i 7686/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a expedients d'expropiació als quals s'ha denegat
urgència i expedients d'expropiació als quals s'ha aprovat
urgència. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).
Mitjançant aquesta resposta, adjunt es remet la relació
d'expedients d'expropiació tramitats per la Conselleria
d'Interior durant els dos darrers anys on consta l'aprovació i/o
la denegació de l'ocupació urgent.

I)
Palma, 1 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José Maria Rodríguez i Barberá.

A la Pregunta RGE núm. 7399/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (IV).
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
Hi ha justificants documentals que les donacions s'han
dedicat a activitats d'oci dels usuaris de SARC, aquests fons
mai no han estat públics.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

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

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 7908/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a personal de
l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 110 de 11 de
novembre del 2005).

J)
A la Pregunta RGE núm. 7400/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (V).
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

S'adjunta la mitjana corresponent al mes d'octubre del 2005,
coma indicador de les persones que han estat treballant afegides
a la plantilla.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Els usuaris del SARC anaven a la farmàcia que volien amb
les receptes que els donava el seu metge (metge que no és de
GESMA), això no és motiu de concurs públic.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 7427/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a grip
aviària. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
A més dels controls sobre aus que realitzen les conselleries
d'Agricultura i de Medi Ambient, s'ha creat i constituït el
Comitè tècnic d'assessorament davant d'una possible pandèmia
de grip aviària que té com a principal objectiu la coordinació
de les diferents actuacions des del Govern balear en
consonància amb els Ministeri de Sanitat, d'Agricultura i de

N)
A la Pregunta RGE núm. 7909/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a seguiment del
conveni de neurocirurgia amb la Policlínica Nuestra <señora
del Rosario. (BOPIB núm. 110 de 11 de novembre del 2005).
El seguiment es desenvolupa d'acord amb el contracte de
neurocirurgia, signat entre l'ib-salut i la Policlínica Nuestra
Señora del Rosario, a través del quadre de comandaments de
l'activitat assistencial, del control de la despesa i del seguiment
pressupostari.
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Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
O)

R)

A la Pregunta RGE núm. 7939/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a paper
institucional dels consells insulars. (BOPIB núm. 110 de 11 de
novembre del 2005).

A la Pregunta RGE núm. 8076/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(II). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

Com ben segur sap la Sra. Diputada, les comissions
delegades, configurades com a òrgans colAlegiats superiors de
govern a la Llei 4/2001, de 14 de març, només poden estar
formades, atès el que preveu l'article 20 d'aquesta disposició
legal, pel president o el vicepresident i dos o més consellers, la
qual cosa veta qualsevol possibilitat que, en la seva
composició, que es concreta mitjançant decret que aprova el
Consell de Govern, s'hi puguin integrar representants d'altres
institucions o entitats.

Aquesta pregunta parteix d'una pressuposició errònia, que
el Govern de les Illes Balears ha manifestat, per endavant,
aquesta necessitat, la qual cosa no és certa.
Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
S)

Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 8077/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(III). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).
El Govern de les Illes Balears no ha presentat cap pla pilot
sociosanitari.

P)
A la Pregunta RGE núm. 8074/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a colAlectius
tributaris. (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).
A la resposta a la pregunta parlamentària núm. 3959/05 es
vol destacar que, en el Pla sociosanitari de la comunitat
autònoma, aprovat pel Consell de Govern en sessió de dia 29
de juliol, s'identifiquen els perfils de les persones susceptibles
de rebre atenció en aquest àmbit. Aquesta agrupació i
ordenació dels principals colAlectius a considerar -que
s'enumeren, encara que és una classificació necessàriament
oberta- permet, des de l'avaluació de les necessitats
específiques de la població "diana", considerada tributària de
rebre una atenció sociosanitària, estructurar la implantació, a
cada moment, dels serveis i recursos més idonis per fer efectiu
aquest tipus d'atenció.
Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

El que sí ha aprovat, en el Consell de Govern de dia 29 de
juliol del 2005, és el Pla sociosanitari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb una vigència prevista fins
a l'any 2010.
Aquest instrument de planificació, d'acord amb la mateixa
operativa que s'hi dissenya, determina que les actuacions que es
duguin a terme, per a la seva implementació, en els anys 2005
i 2006, es consideraran de caràcter pilot. Durant aquests
exercicis començaran a aplicar-se els eixos d'activitat operativa
prevists al Pla.
Atès que el ritme d'implementació de les accions, les
mesures, els serveis i els recursos prevists en els diferents eixos
d'activitat operativa es poden veure condicionats per
circumstàncies externes i per la mateixa relació sinèrgica entre
els eixos, fins que finalitzi la vigència de les actuacions de
caràcter pilot no es podran avaluar amb precisió les despeses
corrents i de capital inherents a la seva execució que, en
qualsevol cas, aniran imputades als crèdits autoritzats a les lleis
de pressuposts en els diferents sectors d'activitat de
l'administració de la comunitat autònoma que, en cada cas,
resultin adequats a les actuacions projectades.

Q)
A la Pregunta RGE núm. 8075/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(I). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).
La senyora diputada s'equivoca. Si repassa la resposta a la
pregunta parlamentària RGEP núm. 3959/05, veurà que, en cap
moment, la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals no va utilitzar el terme "normalitzat".

Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
T)

X)

A la Pregunta RGE núm. 9617/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a policies locals
destinats a protecció a víctimes de la violència de gènere (II).
(BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

A les Preguntes RGE núm. 9727/05, 9740/05 i 9753/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a contractes d'assistència tècnica (II, XV i XXVIII).
(BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, els cursos de formació sobre violència
realitzats han estat els següents:

Els imports totals pagats per contractes d'assistència tècnica
són els següents:
Any 2003
2.181.975,13 euros
Any 2004
2.887.108,24 euros
Any 2005
1.575.926,17 euros

Any 2004: Cinc cursos obre violència domèstica: 3 a Mallorca
(2 a Palma i 1 a Manacor), 1 a Menorca i 1 a Eivissa i
Formentera.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Any 2005: Tres cursos sobre "Primeras actuaciones policiales
en casos de violencia doméstica": 1 a Palma, 1 a Inca i 1 a
Manacor.

Ordre de Publicació
Palma, 8 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

Y)
A la Pregunta RGE núm. 9821/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions administratives davant la detecció de l'antibiòtic
cloranfenicol a certes granges d'animals de les Illes. (BOPIB
núm. 115 de 16 de desembre del 2005).

U)
A la Pregunta RGE núm. 9618/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a policies locals
destinats a protecció a víctimes de la violència de gènere (III).
(BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, el nombre total de policies que han
participat en cursos de formació per tal de fer front a la
violència de gènere ha estat de 248, 168 l'any 2004 sobre
violència domèstica, i 80 l'any 2005 sobre "Primeras
actuaciones policiales en casos de violencia doméstica".
Palma, 8 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 9688/05, 9701/05 i 9714/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a contractes d'assistència tècnica (II, XV i XXVIII).
(BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
El nombre total de contractes d'assistència tècnica són els
següents:
Any 2003
35
Any 2004
64
Any 2005
38

Actuacions administratives:
Visita inspecció a totes les granges de les quals provenien
els animals, amb presa de mostres d'aigua, de pinsos i músculs
o d'ou; a la cadena subministradora de pinsos, a la qual se li va
fer revisió documental, revisió de traçabilitat i aprehensió per
a anàlisi de mestres en estoc; i a altres explotacions que se
subministren de la mateixa cadena de pinsos, amb presa de
mostres d'aigua, de pinsos i músculs o d'ou.
Es va elaborar un pla de vigilància especial, de seguiment,
que s'ha desenvolupat durant tot l'any 2005. Aquest pla ha
afectat tant a les explotacions que donaren resultats positius
com a explotacions amb una anàlisi inicial confirmada, però
amb els contradictoris i diriments negatius, i també a
explotacions comercialment relacionades. Durant l'any 2005
s'han visitat totes aquestes. En el cas d'explotacions positives
confirmades, s'han analitzat cadascuna de les partides
produïdes, i les explotacions positives no confirmades s'han
visitat amb una periodicitat mínima trimestral.
Al llarg de l'any s'ha mantingut la colAlaboració amb
l'Administració General de l'Estat.
Actuacions sancionadores:
S'estan tramitant tres expedients sancionadors per detecció
de cloranfenicol a les preses de mostres.
Altres actuacions:

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Així mateix, de totes les actuacions realitzades s'ha fet
trasllat al Sr. Fiscal Coordinador del Medi Ambient de la
Fiscalia del Tribunal Suprem de Justícia de les Illes Balears.
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Palma, 8 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
El Govern, arran de la detecció de cloranfenicol, va crear la
Comissió de vigilància i control de substàncies de residus
animals amb les funcions següents:
• Coordinar les actuacions de les institucions encarregades de
realitzar els controls i la vigilància dels diferents residus en
els animals i els seves productes.
• Avaluar l'execució dels plans de vigilància anuals.
• Coordinar el procediment d'actuació davant la sospita o la
confirmació de tractaments ilAlegals.
• Recopilar totes les dades obtingudes de les actuacions de
vigilància i control realitzades.
• Establir els procediments i les formes d'informació amb
altres administracions, organismes i parts interessades en la
matèria.
• Mantenir informada la Comissió nacional de coordinació
de la investigació i del control de residus o substàncies en
animals vius i els seus productes de les actuacions
realitzades a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Davant la detecció de cloranfenicol, la Direcció General
d'Agricultura ha dut a terme les actuacions previstes per a
aquests casos a la normativa i els acords presos a la comissió
següents:
• Immobilització de les granges sospitoses i presa de mostres
per a anàlisi de tots els lots d'animals abans de la sortida a
consum durant un període de sis mesos segons estableixen
els Acords de Santiago de desembre del 2003, totes amb
resultats negatius.
• S'ha establert un programa de vigilància intensiu per a la
detecció de cloranfenicol a les restants granges de
producció de pollastre de carn i ous destinats al consum.
Totes les analítiques han estat negatives.
• Investigació i presa de mostres de pinsos, additius, aigua i
matèries primeres emprades per a l'elaboració de menjar per
als animals. Els resultats de totes les mostres investigades
han estat negatius.
• En el Pla Nacional d'Investigació de Residus (PNIR) del
2005, s'han fet 176 actuacions i s'han pres 1.239 mostres
per a la investigació de cloranfenicol, corresponents a
pinsos, matèries primeres, aigua, additius i correctors,
múscul de pollastre, gallina, porc i xot, i ous de gallina.
• Investigació de matèries primeres procedents de tercers
països.
La tramitació dels expedients i les actuacions sancionadores
són, ena quest cas, competència de la Conselleria de Salut i
Consum.
Palma, 22 de desembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

L'import pagat és de 470.612,97 euros.
Palma, 27 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 10081/05 i 10082/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a concessió del tren de Sóller (I i II). (BOPIB núm.
115 de 16 de desembre del 2005).
L'empresa concessionària de l'explotació de la línia del tren
de Sóller no ha canviat de propietat. La concessionària de
l'explotació és i ha estat fins a la data Ferrocarril de Sóller, SA.
L'any 2002 es va constituir un nou consell d'administració
derivat de l'entrada d'un nou accionariat en el Ferrocarril de
Sóller, SA. La composició del consell d'administració no ha
variat des de la data indicada.
Palma, 21 de febrer del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 163/06 a 165/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a
inversió esportiva a Menorca, a Mallorca i a Eivissa. (BOPIB
núm. 119 de 27 de gener del 2006).
La inversió esportiva que ha executat la Conselleria de
Presidència i Esports a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
durant els anys 2004 i 2005 és la següent:
Illa

2005

2004

Mallorca

852.276,22

777.176,23

Menorca

120.202,42

160.269,93

0,00

0,00

Eivissa

Palma, 22 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 166/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Consorci de
recursos sociosanitaris (I). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener
del 2006).

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 10075/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a modificació de
crèdit 110002218. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).

La resposta a la pregunta de referència va ser facilitada a
aquesta diputada a través de les solAlicituds de documentació
6891/05, 10141/05, 10143/05 i 10144/05.
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Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 168/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a projectes per a
persones majors (I). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del
2006).

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 174/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres d'atenció
a persones amb discapacitats greus. (BOPIB núm. 119 de 27
de gener del 2006).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

La convocatòria a què fa referència la pregunta i d'acord
amb el seu punt 3, anava destinada a les federacions i unions
d'associacions d'atenció sociosanitària de persones amb greu
discapacitat de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 169/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a projectes per a
persones majors (II). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del
2006).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 173/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a comissió
delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris (IV).
(BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
Sens dubte, la pregunta que formula té a veure amb l'acord
que va prendre la Comissió delegada, a proposta de la
vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals, en
sessió de 26 de gener del 2004, en què es donà per assabentada
de l'informe presentat per aquesta sobre la publicació de l'Ordre
de la consellera de Relacions Institucionals de dia 7 de gener
del 2004, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les
subvencions en matèria de cases regionals, entitats associatives
i relacions institucionals, disposició que a l'article 1.2.e)
facultava per obrir convocatòries públiques d'ajuts, en l'àmbit
de competències del departament per a la realització de plans
d'activitats, accions i programes l'objecte dels quals hagués
determinat prèviament la Comissió delegada del Govern de les
Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris.
No obstant la previsió normativa esmentada, la Comissió
delegada del Govern de les Illes Balears mai no va fer ús
d'aquesta potestat per determinar l'objecte de plans d'activitats,
accions i programes la realització dels quals pogués haver estat
subvencionada a través de convocatòria pública.

Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 175/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a execució
pressupostària del 2005 d'associacions dedicades a persones
discapacitades. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
L'execució pressupostària dels 2,4 milions d'euros va ser del
cent per cent.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 176/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a escoleta Asima.
(BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
La Conselleria de Presidència i Esports no gestiona
l'escoleta Asima ni l'ha subvencionada els anys 2004 i 2005,
per tant no té coneixement de les dades que ens demanen.
Palma, 21 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 177/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a escoletes de
Calvià. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
Durant l'any 2005, la Conselleria de Presidència i Esports
va finançar les escoletes infantils del municipi de Calvià
següents:

5086

BOPIB núm. 126 - 24 de març del 2006

Entitat

Projecte

Import
subvenció
concedit

Ajuntament de
Calvià

Creació de noves places a l'escola
d'educació preescolar municipal de
Magalluf

113.514,04

Ajuntament de
Calvià

Manteniment de l'escola d'educació
infantil municipal de Bendinat

874,64

Ajuntament de
Calvià

Manteniment de l'escola d'educació
preescolar municipal de Son Ferrer

768,07

Ajuntament de
Calvià

Manteniment de l'escola d'educació
preescolar municipal de Son Caliu

9.133,25

Palma, 21 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 178/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a persones
assistides. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
Aquestes residències no tendran una quantitat fixa de places
segons el tipus de resident, l'ingrés es farà d'acord amb uns
criteris previs de valoració i diagnòstic.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 179/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres
especialitzats per a majors i per a discapacitats. (BOPIB núm.
119 de 27 de gener del 2006).
Centres per a majors i discapacitats a Mallorca:
• Santanyí: 120 places de residència + 30 centre de dia
• Marratxí: 120 places de residència + 30 centre de dia
• Capdepera: 120 places de residència + 30 centre de dia
• Calvià: 120 places de residència + 30 centre de dia
• Montuïri: 120 places de residència + 20 centre de dia
• Sant Joan: 120 places de residència + 20 centre de dia
• Inca: 120 places de residència + 30 centre de dia
• Pollença: 120 places de residència + 30 centre de dia
• Manacor: 120 places de residència
• Palma: residència per a malalts de Parkinson: 60 places
• Marratxí: residència per a malalts d'Alzheimer: 60 places
• Palma (Joan Crespí): residència per a discapacitats físics: 8
places de llarga durada i 12 de respir + 20 centre de dia
• Palma (Hospital Militar): residència per a malalts
d'Alzheimer: 28 places de residència i 20 centre de dia;
residència d'assistits de 68 places

Centres per a majors i discapacitats a Eivissa i Formentera:
• Residència per a malalts d'Alzheimer a Santa Eulàlia: 94
places residencials i 20 de centre de dia
• Residència per a malalts d'Alzheimer i altres demències a
Sant Antoni: 94 places residencials i 20 de centre de dia
• Residència per a malalts mentals i discapacitats Sant Jordi.
Discapacitats: 36 places residencials (6 places de respir) i
60 de centre de dia. Malalts mentals: 30 places residencials
(6 places de respir) i 40 places de centre de dia
• Centre par a malalts d'Alzheimer a Formentera: 30 places
• Centre per a malalts mentals i discapacitats de Formentera:
discapacitats, 15 places; malalts mentals, 15 places i unitat
de respir: 4 places.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 180/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a ajudes a dones
divorciades. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de
Presidència i Esports, no ha destinat cap tipus d'ajuda a les
dones divorciades sense pensió. Si bé aquesta ajuda és una
mesura prevista a l'article 31 del capítol III de l'avantprojecte
de la Llei de la dona i es podrà aplicar una vegada que hagi
entrat en vigor.
Palma, 22 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 181/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari.
(BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
Les determinacions operatives que conté el Pla sociosanitari
estan contingudes en els diferents volums, especialment el
volum IV d'aquest instrument de planificació.
Pel que fa a les conclusions derivades de l'execució del Pla
pilot i atès que vigeix fins a finals del 2006, aquestes es faran
al seu moment.
En el mateix pla es preveu que la Comissió delegada del
Govern de les Illes Balears presentarà, durant el mes de
desembre del 2006, després d'haver conclòs la fase pilot del
Pla, una primera memòria d'avaluació del procés
d'implementació del Pla. D'aquesta memòria en retrà compte a
les diferents institucions perquè s'hi puguin pronunciar.
Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 182/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a transferències de
benestar social. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
En aplicació del que disposen l'article 19 i la disposició
addicional cinquena de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i Seguretat Social, el cost efectiu d'aquestes
competències per al 2006 a transferir a cada consell insular és
el següent:
Consell Insular

Import

Mallorca

27.224.866,30

Menorca

3.109.053,34

Eivissa i Formentera

3.978.461,00

Mallorca
Entitat

Projecte

Ajuntament de
Mancor de la Vall

Projecte bàsic i d'execució
d'adaptació del local per a centre
de dia i projecte d'equipament de
centre de dia

473.631,71

Ajuntament de
Marratxí

Construcció centre de dia, serveis
d'estades diürnes

105.606,91

Ajuntament d'Artà

Construcció centre de dia

144.286,50

Ajuntament de sa
Pobla

Construcció centre de dia c/Isaac
Peral, 21 confrontació Plaça Metge
Duet

726.079,03

Ajuntament de Son
Servera

Reforma i ampliació de la 2a
planta d'edifici municipal per
canviar el seus ús com a centre de
dia per a la tercera edat

189.447,48

Construcció centre de dia per a
persones majors (c/ Pare Bartomeu
Pou, 40)

863.455,53

Ajuntament
d'Algaida

L'import a transferir al Consell Insular de Menorca el 2006,
en compliment del que disposa el Conveni de colAlaboració per
a la dotació d'infraestructures per a la prestació de serveis
socials segons el que estableix la disposició addicional setena
de la Llei 14/2001, és de 751.268,50 euros.
L'import a transferir al Consell Insular de Mallorca el 2006
en compliment del que disposa l'Acord bilateral específic de
colAlaboració a l'objecte de compensar les diferències de càlcul
en l'atribució de competències en aquesta matèria, és de
6.789.005,28 euros.
Aquests són els imports que s'han previst a la secció 32 -ens
territorials- dels pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per al 2006. D'altra banda, aquesta direcció
general té coneixement que altres actuacions en aquesta matèria
s'articulen a través de consorcis creats amb aquesta finalitat per
la comunitat autònoma juntament amb els consells insulars,
però no disposa de la informació relativa a la seva previsió
pressupostària per al 2006.
Palma, 15 de febrer del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 184/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres de serveis
socials. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
Programa d'ajudes per a la construcció i l'ampliació de
centres d'estades diürnes i habitatges tutelats, de titularitat
municipal, adreçats a persones majors dependents:
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Import
concedit

Ajuntament de
Campanet

Construcció d'un centre de dia al c/
Cardenal des Puig s/n
234.808,42

Ajuntament de
Llucmajor

Construcció de centre de dia a
Bahia's

298.000,00

Ajuntament de
Pollença

Construcció de centre de dia

600.000.00

Ajuntament de
Binissalem

Reforma edifici per adaptar-lo a
Habitatge Tutelat Municipal

103.910,36

Ajuntament de
Manacor

Construcció de centre de dia a
Porto Cristo

320.323,28

Ajuntament de
Lloret de
Vistalegre

Construcció de centre de dia

611.671,89

Ajuntament de
Felanitx

Construcció centre d'encontre Es
Carritxó

324.479,55

Menorca
Entitat

Projecte

Import
concedit

Ajuntament des
Migjorn Gran

Construcció centre de dia i llar
tutelat

108.666,92

Ajuntament de
Ferreries

Construcció de centre de dia

126.074,82

Palma, 21 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 208/06 a 210/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer,
relatives a abocaments de terres a Eivissa (I a III). (BOPIB
núm. 119 de 27 de gener del 2006).
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Totes les obres de carreteres duen associats moviments de
terres necessaris per la formació de les plataformes
corresponents. En aquest cas els moviments de terres en
terrenys adjacents a l'obra són apilaments provisionals per dur
a terme la compensació de terres, i en finalitzar l'obra quedaran
restituïts a la seva situació original, tal com exigeix el dictamen
favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient. És el
contractista (en aquest cas, concessionari) adjudicatari de l'obra
qui hauria de solAlicitar les diferents autoritzacions necessàries
per dur a terme les obres que se li han adjudicat.
Palma, 21 de febrer del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 295/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(I). (BOPIB núm. 120 de 3 de febrer del 2006).
Tal com vàrem manifestar a la resposta a la pregunta
parlamentària núm. 181/06, les conclusions derivades de
l'execució de les actuacions de caràcter pilot del Pla
sociosanitari (anys 2005 i 2006), i atès que aquestes vigeixen
fins a finals del 2006, es faran al seu moment. En el mateix pla
es preveu que la Comissió delegada del Govern de les Illes
Balears presentarà, durant el mes de desembre del 2006,
després d'haver conclòs la fase pilot del Pla, una primera
memòria d'avaluació del procés d'implementació del Pla de la
qual retrà compte a les diferents institucions perquè s'hi puguin
pronunciar.
Palma, 9 de febrer del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 374/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a presència del català a
la TDT. (BOPIB núm. 120 de 3 de febrer del 2006).
Els vint canals que ja emeten actualment ho fan a nivell
nacional i per operadors privats o ens estatals, per la qual cosa
emeten en la llengua que consideren més adequada a les seves
necessitats.
A les Illes Balears, a més del nostre canal autonòmic IB3,
ja es reben els canals autonòmics catalans i valencians, gràcies
als acords promoguts pel Govern de les Illes Balears i ambdues
comunitats autònomes, únic sistema pel qual una televisió
autonòmica pot emetre fora del seu àmbit de cobertura.
Actualment, és amb tecnologia analògica i més endavant serà
en digital.
Els nous canals insulars i autonòmics de les Illes Balears
emetran en la llengua pròpia, segons consta en els plecs dels
concursos que estan en marxa per a l'adjudicació de
concessions per a l'explotació de diferents canals digitals del
servei de televisió terrestre d'àmbit local amb cobertura insular
i d'àmbit autonòmic, en règim de gestió indirecta.

Igualment, també emetran en la llengua pròpia els canals
locals ja adjudicats a les Illes Balears. En relació amb la resta
de canals locals d'altres comunitats autònomes, no poden
ultrapassar l'àmbit de cobertura de la demarcació geogràfica
assignada en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital
Local.
Palma, 15 de febrer del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 609/06 a 617/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives
a Hipoteca Jove (I a IX). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del
2006).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visites rebudes a la pàgina web: 33.097
Telefonades al número d'informació: 23.425
SolAlicituds d'aval: 3.500
SolAlicituds acceptades: 1.281
Hipoteques Mallorca des d'octubre 2005: 891
Hipoteques Menorca des d'octubre 2005: 136
Hipoteques Eivissa des d'octubre 2005: 249
Hipoteques Formentera des d'octubre 2005: 5
Import mínim contractat: 90.000 euros
Import màxim contractat: 300.000 euros
Palma, 17 de febrer del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 845/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (IX). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
A la Conselleria d'Agricultura i Pesca s'han nomenat com a
personal eventual, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a dia 31
de desembre del 2005, les persones següents amb les
retribucions que s'indiquen:
Fernández Albertí, José Luis
Retribució: 47.835,12 euros
Ferrer Tur, Catalina
Retribució; 22.699,08 euros
Muntaner Roca, Javier (que va cessar dia 20/06/2004)
Retribució per al 2004: 45.977,52 euros
Valens Nicolau, Antonio
Retribució: 47.835,12 euros

BOPIB núm. 126 - 24 de març del 2006
Palma, 24 de febrer del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.
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Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 8610/05.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 1442/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març del 2006, atès l'escrit RGE núm. 2203/06, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb l'establert
als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i per la
resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acordà
que la proposició no de llei de referència, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la legislació del
tabac a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOPIB
núm. 124, de 10 de març d'enguany), sigui tramitada pel
procediment d'urgència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març del 2006, atès l'escrit RGE núm. 2344/06, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i
conformement amb l'establert a l'article 93 del Reglament de la
Cambra, acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes
a la Proposició de llei de referència, de mediació familiar,
presentada pel Grup Parlamentari Popular (BOPIB núm. 113,
de 2 de desembre del 2005), fins al proper dia 25 d'abril del
2006.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació
D)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1044/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2202/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acceptà la
retirada de la proposició no de llei de referència, presentada pel
grup parlamentari esmentat, relativa a la defensa de la igualtat
d'oportunitats per als immigrants residents no comunitaris a les
Illes Balears (BOPIB núm. 123, de 24 de febrer d'enguany).

B)
Tramitació davant la Comissió no permanent de Salut per
a les proposicions no de llei RGE núm. 7428/05, 7429/05 i
7430/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març del 2006, atesos els escrits RGE núm. 2324/06 i
2341/06, presentats pel Grup Parlamentari Popular, acordà que
les proposicions no de llei de referència, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a desenvolupament de zona estratègica
sanitària, a desenvolupament del fons de cohesió sanitari i a
definició de la política farmacèutica, respectivament (BOPIB
núm. 106, de 21 d'octubre del 2005), siguin tramitades davant
la Comissió no permanent de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació
E)

Rectificació del text de la InterpelAlació RGE núm. 1/06.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març del 2006, atès l'escrit RGE núm. 2343/06, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, quedà assabentada de la
rectificació del text de la interpelAlació de referència,
presentada pel grup esmentat, relativa a política general de
l'ensenyament públic a les Illes Balears (BOPIB núm. 117, de
16 de gener d'enguany). Conseqüentment, el text de la
interpelAlació serà el següent:
"El Grup Parlamentari Socialista presenta la interpelAlació
sobre la política de desenvolupament i de promoció de l'escola
pública a les Illes Balears".
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de març del 2006.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Llista d'admesos i exclosos, relació dels aspirants exempts
de realitzar les proves d'ofimàtica/informàtica i de català i
dates de realització dels exercicis de la convocatòria per
cobrir tres places d'administratiu per promoció interna.
Atès que no hi ha hagut reclamacions a la llista provisional
d'admesos i exclosos feta pública dia 10 de març d'enguany, tot
d'acord amb l'establert a l'apartat quart de la base tercera de la
convocatòria per cobrir tres places vacants al cos
d'administratius del Parlament de les Illes Balears per promoció
interna (BOPIB núm. 122, de 17 de febrer d'enguany), es fa
pública la següent
RESOLUCIÓ
El tribunal constituït per jutjar les proves selectives
relatives a la convocatòria esmentada, a la sessió de dia 22 de
març del 2006, ha resolt fer pública la llista definitiva
d'admesos i exclosos:
Admesos:
• Sr. Antoni Tortella Soler
• Sra. Pilar Jiménez Bestard
• Sra. Catalina Verger Coll
• Sr. Jaume Albertí Albertí
• Sra. Joana Maria Tomàs Carmona
• Sr. Bernat Serra Jaume
• Sr. Antoni Costa Soler
Exclosos: Cap
Així mateix, ha resolt que, tot d'acord amb l'establert a les
bases segona i cinquena, resten exempts de realitzar la prova de
català i la d'ofimàtica/informàtica, els aspirants següents, atès
que han presentat la documentació requerida:
Prova de català:
• Sr. Antoni Tortella Soler
• Sra. Pilar Jiménez Bestard
• Sra. Catalina Verger Coll
• Sr. Jaume Albertí Albertí
• Sra. Joana Maria Tomàs Carmona
• Sr. Bernat Serra Jaume
• Sr. Antoni Costa Soler
Prova d'ofimàtica/informàtica:
• Sr. Antoni Tortella Soler
• Sra. Pilar Jiménez Bestard
• Sra. Catalina Verger Coll
• Sr. Jaume Albertí Albertí

•
•
•

Sra. Joana Maria Tomàs Carmona
Sr. Bernat Serra Jaume
Sr. Antoni Costa Soler

Que, finalment, ha resolt que l'exercici teòric es realitzarà
dia 6 d'abril del 2006, a les 10,00 hores, a la seu del Parlament;
i que l'exercici pràctic es realitzarà dia 27 d'abril del 2006, a les
10,00 hores, a la seu del Parlament.
A la seu del Parlament, a 22 de març del 2006.
El president del tribunal:
Guillem Camps i Coll.

BOPIB núm. 126 - 24 de març del 2006

5091

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

