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Q) RGE núm. 2696/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de reinserció
laboral per a prostitutes (II).
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AK) RGE núm. 2743/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
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centres concertats a Menorca.
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AM) RGE núm. 2745/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa.
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AN) RGE núm. 2746/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia de
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AO) RGE núm. 2747/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya informativa-publicitària de la Mesa de Transports.
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AP) RGE núm. 2748/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
colAlaboració amb l'hipòdrom de Maó.
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AQ) RGE núm. 2749/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts
de Mozart.
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per a la promoció.
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de l'estat en programes socials.
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AT) RGE núm. 2752/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes socials executats.
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AU) RGE núm. 2753/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions a l'Institut de Serveis Socials.
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AV) RGE núm. 2754/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
a persones dependents.
5279
AX) RGE núm. 2755/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cooperació internacional pel desenvolupament.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2845/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a modificació del Decret de "trilingüisme".
5279
B) RGE núm. 2847/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a incompliment de la Directiva 91/271/CEE.
5280
C) RGE núm. 2848/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imputació per
presumpta falsedat documental en els expedients expropiatoris a les autovies d'Eivissa.
5280
D) RGE núm. 2849/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsabilitats polítiques en relació amb els projectes d'autovies a Eivissa.
5280
E) RGE núm. 2850/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació del
president d'AFA amb la Conselleria d'Immigració.
5280
F) RGE núm. 2851/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions a la
finca pública de Son Real.
5280
G) RGE núm. 2866/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores a les
infraestructures judicials de les Illes Balears.
5280
H) RGE núm. 2867/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració amb
l'Estat en matèria ferroviària.
5280
I) RGE núm. 2868/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte "Aprendre a viure des de la interculturalitat".
5281
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J) RGE núm. 2869/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expectatives de creixement del turisme de creuers.
5281
K) RGE núm. 2870/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats a la
web del Govern.
5281
L) RGE núm. 2871/06, de l'Hble. Sr. Diputat Diego M. GUasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió del vol
Eivissa-Madrid a primera hora del matí.
5281

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2549/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
programa d'IB3-TV.
5282
B) RGE núm. 2644/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
retransmissions de la missa i altres programacions específiques a Eivissa.
5282
C) RGE núm. 2645/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació especial
amb motiu del primer aniversari dels informatius d'IB3 TV.
5282
D) RGE núm. 2646/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per tal de promoure la protecció de la infància i la joventut.
5282
E) RGE núm. 2647/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats a la
graella de programació d'IB3.
528 3
F) RGE núm. 2648/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesurers
per garantir la llibertat sindical a les empreses que donen servei a IB3.
5283
G) RGE núm. 2649/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a salari mitjà dels
treballadors de ràdio i televisió de les Illes Balears, IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
5283
H) RGE núm. 2658/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
criteris d'elecció de convidats.
5283
I) RGE núm. 2661/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació a IB3
sobre les autovies a Eivissa.
5283
J) RGE núm. 2662/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a còpia del programa
de Carlos Dávila.
5283
K) RGE núm. 2663/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imparcialitat a
IB3.
5283
L) RGE núm. 2664/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència de
gènere.
5284
M) RGE núm. 2559/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixada de turistes
durant el gener i el febrer.
5285
N) RGE núm. 2560/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turistes polonesos.
5285
O) RGE núm. 2561/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa turística.
5285
P) RGE núm. 2562/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució de la
despesa turística.
5285
Q) RGE núm. 2563/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
residencial.
5285
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R) RGE núm. 2564/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tot inclòs
5285

S) RGE núm. 2565/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tot inclòs
(II).
5285
T) RGE núm. 2713/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció i
reforma de centres per a discapacitats (I).
5286
U) RGE núm. 2714/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció i
reforma de centres per a discapacitats (II).
5286
V) RGE núm. 2715/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creixement
urbanístic.
5286
X) RGE núm. 2716/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creixement
demogràfic.
5286
Y) RGE núm. 2756/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
a associacions juvenils.
5286
Z) RGE núm. 2757/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació
dels joves en el Procés Jove.
5286
AA) RGE núm. 2758/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estructura
del Procés Jove.
5286
AB) RGE núm. 2759/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques
per a joves en mat`ria d'alimentació i pràctica de l'exercici físic.
5287
AC) RGE núm. 2760/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques
per a joves en matèria d'habitatge.
5287
AD) RGE núm. 2761/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques
per a joves en matèria laboral.
5287

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2557/06, del Grup Parlamentari Socialista relativa a elaboració d'un estudi que avaluï l'impacte del tot inclòs en el
sector del comerç.
5287

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 1404/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a director general de
Política Lingüística en representació del president del Govern de les Illes Balears.
5288
B) A la Pregunta RGE núm. 2377/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a normativa
per habilitar diplomats en educació primària.
5288
C) A la Pregunta RGE núm. 5480/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a situació de les
fitxes del cadastre.
5288
D) A la Pregunta RGE núm. 5536/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a consultes ateses
per l'Arxiu del Regne de Mallorca.
5288
E) A la Pregunta RGE núm. 5537/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a funcionaris de
l'Arxiu del Regne de Mallorca.
5289
F) A la Pregunta RGE núm. 7453/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a millora educativa a les
Illes Balears.
5289
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G) A les Preguntes RGE núm. 9691/05, 9704/05, 9717/05, 9730/05, 9743/05 i 9756/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relatives a contractes d'assistència tècnica (V, XVIII i XXXI) i a cost dels contractes d'assistència tècnica (V, XVIII
i XXXI).
5289
H) A les Preguntes RGE núm. 10065/05 a 10068/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a Expo
Hangzhou Leisure 2006 (I-IV).
5289
I) A les Preguntes RGE núm. 10069/05 a 10073/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a programes
de promoció a Zhenjiang (I-V).
5289
J) A la Pregunta RGE núm. 10110/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a actes del Dia contra
la violència cap a les dones.
5290
K) A la Pregunta RGE núm. 10320/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a ràtio d'alumnes amb
necessitats educatives especials.
5290
L) A les Preguntes RGE núm. 156/06 a 161/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a Dia de la
violència de gènere (I-VI).
5290
M) A la Pregunta RGE núm. 162/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a costs del
viatge de la consellera d'Immigració a Amèrica de Sud.
5290
N) A la Pregunta RGE núm. 185/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centre per a malalts de
Parkinson.
5290
O) A la Pregunta RGE núm. 293/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a gratificacions
concedides a funcionaris.
5290
P) A la Pregunta RGE núm. 294/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a conveni de
colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca.
5290
Q) A la Pregunta RGE núm. 297/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Centre d'encontre
es Carritxó (Felanitx).
5291
R) A les Preguntes RGE núm. 298/06 i 299/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centres
d'estades diürnes (I i II).
5291
S) A la Pregunta RGE núm. 300/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de dia i llar
tutelada d'es Migjorn Gran (Menorca).
5291
T) A la Pregunta RGE núm. 301/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centres de dia i llars
tutelades.
5291
U) A la Pregunta RGE núm. 373/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a avals concedits per l'IDI.
5291
V) A la Pregunta RGE núm. 435/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a modificació del
traçat de l'autovia Eivissa-Aeroport.
5292
X) A la Pregunta RGE núm. 593/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a pla especial d'ajuts
a les famílies monoparentals (I).
5292
Y) A les Preguntes RGE núm. 594/06 i 595/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives a pla
especial d'ajuts a les famílies monoparentals (II-III).
5292
Z) A la Pregunta RGE núm. 606/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a programa A ca
vostra (III).
5292
AA) A la Pregunta RGE núm. 607/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a programa A ca
vostra (IV).
5292
AB) A la Pregunta RGE núm. 608/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a programa A ca
vostra (V).
5292
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AC) A la Pregunta RGE núm. 735/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obres sense llicència
definitiva.
5293
AD) A la Pregunta RGE núm. 736/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a legalitat urbanística.
5293
AE) A les Preguntes RGE núm. 739/06 i 740/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a enquesta
electoral i a enquesta de gestió.
5293
AF) A la Pregunta RGE núm. 749/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Estatut d'Autonomia
com a prioritat.
5293
AG) A la Pregunta RGE núm. 750/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fons per a la integració
dels immigrants (I).
5293
AH) A les Preguntes RGE núm. 752/06 a 754/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a nova
proposta del Govern de les Illes Balears REB (I-III).
5293
AI) A la Pregunta RGE núm. 755/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a nou Estatut de Catalunya.
5293
AJ) A la Pregunta RGE núm. 756/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a permutes sobre projectes
públics i/o serveis.
5294
AK) A la Pregunta RGE núm. 757/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a colAlaboració
institucional.
5294
AL) A la Pregunta RGE núm. 758/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resposta a la Pregunta
9685/05.
5294
AM) A la Pregunta RGE núm. 759/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reforma de l'Estatut
de les Illes Balears.
5294
AN) A la Pregunta RGE núm. 777/06 a 779/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives a
planta asfàltica provisional a Sant Jordi de ses Salines (I-III).
5294
AO) A la Pregunta RGE núm. 812/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (I).
5294
AP) A la Pregunta RGE núm. 819/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (IX).
5294
AQ) A les Preguntes RGE núm. 879/06,880/06, 893/06 i 894/06 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relativa a personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat (I, II, XV i XVI).
5295
AR) A la Pregunta RGE núm. 888/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat (X).
5295

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial per a les Proposicions no de llei RGE núm. 2523/06 i 2524/06.
5295
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març del 2006, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 2328/06, relativa a aigües subterrànies, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i, en colAlaboració amb el Ministeri de
Medi Ambient, incrementar la xarxa de recollida de mostres de
masses d’aigua, d’acord amb les previsions de la Directiva
Marc de l’aigua.

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre les mesures adients per tal que, sense perjudici
de les disposicions que garanteixen la limitació d’accés dels
menors al tabac, s’ampliïn els canals de distribució de
productes del tabac a l’anomenat segon canal de distribució, a
fi d’evitar perjudicis econòmics importants a un sector
econòmic de les Illes Balears que en gran mesura, depèn
d’aquesta activitat econòmica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre les mesures adients per tal d’ampliar fins a
vint-i-quatre mesos el termini establert a la disposició
transitòria tercera de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat de
productes del tabac."
A la seu del Parlament, 29 de març del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les analítiques d’aigües subterrànies,
amb una vigilància especial al control dels nitrats per als pous
que pateixen aquesta contaminació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament de les Illes Balears els
resultats de l’assistència tècnica actualment en licitació sobre
el control de substàncies prioritàries a les masses d’aigua.
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 verificar 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."
A la seu del Parlament, 29 de març del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març del 2006, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1442/06, relativa a aplicació de la
legislació del tabac a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb l'esmena RGE núm. 2515/06, del Grup

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7607/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de funció pública.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Interior, José María Rodríguez i Barberá.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosa, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Diéguez i Seguí i José María Rodríguez i Barberá.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 d'abril del 2006.
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Ordre de Publicació

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
D)

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 28
de març del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
126 de 24 de març del 2006).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 126 de 24
de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril 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 28
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2406/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a potenciació del programa
Alter. (BOPIB 126 de 24 de març del 2006).

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2410/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incidència d'obres en
temporada turística. (BOPIB 126 de 24 de març del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril 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.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril 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 28
de març del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 126
de 24 de març del 2006).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març del 2006, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 126 de 24 de març 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 3 d'abril 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 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 126 de 24 de març del 2006).
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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.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2441/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a opinió
experta dels professionals de l'educació. (BOPIB 126 de 24 de
març del 2006).

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

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 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2409/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març del 2006, decaigué la pregunta de referència,
presentada pel diputat Hble. Sr. Diego Manuel Guasch i Díaz,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió del vol
Eivissa-Madrid per part de la companyia Spanair (BOPIB núm.
126, de 24 de març d'enguany), a causa de l'absència del diputat
esmentat.

I)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2413/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a colAlegi en situació urbanística irregular.
(BOPIB 126 de 24 de març del 2006).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Conselleria de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2407/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març del 2006, s'ajornà la pregunta de referència,
presentada per la diputada Hble. Sra. Maria Anna López i Oleo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni entre l'Ibsalut i l'associació Alba (BOPIB núm. 126, de 24 de març
d'enguany).

1.3. TEXTOS REBUTJATS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de març del 2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1242/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reconsideració dels projectes d'autovies a Eivissa.(BOPIB núm.
124 de 10 de març del 2006).

Ordre de Publicació
C)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2405/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març del 2006, es retirà, mitjançant l'escrit RGE núm.
2491/06, del diputat Hble. Sr. Miquel Munar i Cardell, del
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Grup Parlamentari Popular, la pregunta de referència, relativa
a campanya per prevenir les agressions en els centres de salut
(BOPIB núm. 126, de 24 de març d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

relativa a concertació de places de batxiller. (BOPIB núm. 123
de 24 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 538/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova escola pública a Alaior (Menorca). (BOPIB
núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
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Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1050/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequada utilització dels fons públics. (BOPIB núm.
123 de 24 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 539/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova escoleta a es Migjorn Gran (Menorca). (BOPIB
núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1049/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista,

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
441/06.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del
2006, va decaure la pregunta de referència, de la diputada
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a investigació contra instituts d'Eivissa (BOPIB núm.
121, de 10 de febrer del 2006), a causa de l'absència de la
diputada esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2551/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política de finançament dels projectes
de carreteres. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
Palma, a 5 d'abril 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 PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre la política de finançament dels projectes
de carreteres.
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la
interpelAlació següent adreçada al Govern de les Illes Balears:
política de finançament dels projectes de carreteres.
Palma, a 28 de març del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller
d'Interior a lliurar en el termini de cinc dies als grups
parlamentaris:
a) Tota la documentació que consti a la Conselleria referida
als viatges a Madrid de la directora general de Funció
Pública durant els anys 2003 i 2004.
b) Les certificacions lliurades per la directora general de
Funció Pública, datades el 16 i el 25 de març del 2004,
referides a la Sra. Margarita de los Reyes Cunill Crespí.
c) L'expedient complet que s'hagués incoat amb motiu de
l'obertura del calaix a un funcionari absent, bé per procedir
a aquesta o bé com a conseqüència.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el conseller
d'Interior ha incomplert les seves obligacions de lliurament de
documentació solAlicitada pels diputats i de respondre de forma
veraç a les seves preguntes.
4. El Parlament de les Illes Balears constata una vegada més
que el conseller d'Interior ha faltat a la veritat en les seves
manifestacions davant la institució i l'insta a respectar la veritat
en endavant de forma escrita.
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

RGE núm. 2686/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7607/05, relativa a
garanties d'igualtat d'accés a la funció pública. (Mesa de 5
d'abril del 2006).

RGE núm. 2529/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla d'eficiència energètica (I). (Mesa de 5 d'abril del 2006).

Palma, a 5 d'abril 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 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.
7607/06, relativa a garanties d'igualtat d'accés a la funció
pública, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que el control
polític dels mecanismes d'accés a la funció pública impedeix
que es pugui garantir la igualtat d'accés prevista a la
Constitució.

RGE núm. 2530/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla d'eficiència energètica (II). (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2531/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla d'eficiència energètica (III). (Mesa de 5 d'abril del
2006).
RGE núm. 2532/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla d'eficiència energètica (IV). (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2548/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pressupost de l'IBISEC. (Mesa de 5
d'abril del 2006).
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RGE núm. 2615/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a obres d'art a la xarxa viària. (Mesa de 5
d'abril del 2006).
RGE núm. 2616/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a cost d'obres d'art a la xarxa viària. (Mesa de
5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2687/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
presumpte delicte de malversació de fons públics. (Mesa de 5
d'abril del 2006).
RGE núm. 2688/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació d'estrelles mediàtiques. (Mesa de 5 d'abril del
2006).
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RGE núm. 2698/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Regional
Wings. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2699/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del formatge de les Illes Balears (I). (Mesa de 5
d'abril del 2006).
RGE núm. 2700/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del formatge de les Illes Balears (II). (Mesa de 5
d'abril del 2006).
RGE núm. 2701/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del formatge de les Illes Balears (III). (Mesa de 5
d'abril del 2006).

RGE núm. 2689/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocador de Milà a Menorca (I). (Mesa de 5 d'abril del 2006).

RGE núm. 2702/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del formatge de les Illes Balears (IV). (Mesa de 5
d'abril del 2006).

RGE núm. 2690/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocador de Milà a Menorca (II). (Mesa de 5 d'abril del
2006).

RGE núm. 2703/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del formatge de les Illes Balears (V). (Mesa de 5
d'abril del 2006).

RGE núm. 2691/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a duplicitat
de serveis. (Mesa de 5 d'abril del 2006).

RGE núm. 2704/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del formatge de les Illes Balears (VI). (Mesa de 5
d'abril del 2006).

RGE núm. 2692/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada
de l'IAJD. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2693/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixada
de l'IAJD. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2694/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abandonament de la Comissió de coordinació de la funció
pública. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2695/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
reinserció laboral per a prostitutes (I). (Mesa de 5 d'abril del
2006).
RGE núm. 2696/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
reinserció laboral per a prostitutes (II). (Mesa de 5 d'abril del
2006).
RGE núm. 2697/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enllaços
aeris entre les Illes i la Península. (Mesa de 5 d'abril del
2006).

RGE núm. 2705/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del formatge de les Illes Balears (VII). (Mesa de 5
d'abril del 2006).
RGE núm. 2706/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del formatge de les Illes Balears (VIII). (Mesa de
5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2718/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mur de formigó devora el talús del segon cinturó a
Eivissa. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2719/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a despreniments del talús del segon cinturó a Eivissa.
(Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2720/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a planxes d'acer del talús del segon cinturó a Eivissa.
(Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2738/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
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RGE núm. 2739/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 5 d'abril del 2006).

RGE núm. 2752/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes socials executats. (Mesa de 5 d'abril del 2006).

RGE núm. 2740/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 5 d'abril del 2006).

RGE núm. 2753/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions a l'Institut de Serveis Socials. (Mesa de 5 d'abril
del 2006).

RGE núm. 2741/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 d'abril del
2006).

RGE núm. 2754/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
atenció a persones dependents. (Mesa de 5 d'abril del 2006).

RGE núm. 2742/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 5 d'abril del
2006).

RGE núm. 2755/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cooperació internacional pel desenvolupament. (Mesa de 5
d'abril del 2006).

RGE núm. 2743/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5 d'abril
del 2006).

Palma, a 5 d'abril del 2006.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

RGE núm. 2744/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 5
d'abril del 2006).
RGE núm. 2745/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 5 d'abril
del 2006).
RGE núm. 2746/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Dia de les Illes Balears a Menorca. (Mesa de 5 d'abril del
2006).
RGE núm. 2747/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya informativa-publicitària de la Mesa de Transports.
(Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2748/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
colAlaboració amb l'hipòdrom de Maó. (Mesa de 5 d'abril del
2006).
RGE núm. 2749/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concerts de Mozart. (Mesa de 5 d'abril del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina aportació econòmica està destinada a entitats locals
menors de la comunitat per a l'aplicació del Pla d'eficiència
energètica?
Palma, a 27 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina aportació econòmica està destinada a ajuntaments de
la comunitat per a l'aplicació del Pla d'eficiència energètica?

RGE núm. 2750/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acords per a la promoció. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2751/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes de l'estat en programes socials. (Mesa de 5 d'abril del
2006).

Palma, a 27 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes entitats locals menors de la comunitat es poden
beneficiar de les subvencions destinades a l'aplicació del Pla
d'eficiència energètica?
Palma, a 27 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de cadascuna de les obres d'art que se
situen a la xarxa viària que ha adquirit el Govern de les Illes
Balears la present legislatura?

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants ajuntaments de la comunitat es poden beneficiar de
les subvencions destinades a l'aplicació del Pla d'eficiència
energètica?
Palma, a 27 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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

Palma, a 29 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració realitza el Govern de les Illes Balears sobre
la denúncia ciutadana davant la Fiscalia Anticorrupció sobre un
presumpte delicte de malversació de fons públics del mateix
president del Govern?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
En què s'han gastat els 55 milions d'euros pressupostats a
l'IBISEC per al 2005? Contestau, si us plau, amb una relació
desglossada per infraestructures i centres i no amb una
generalitat.
Palma, a 28 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 escrita.
És cert que el Govern de les Illes Balears contracta estrelles
mediàtiques per valor de 50 milions d'euros per a la promoció
personal i electoral del seu president, amb l'excusa de la
promoció turística?

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 escrita.
Quin ha estat el criteri seguit pel Govern d eles Illes Balears
per a l'adquisició de les obres d'art que se situen a la xarxa
viària?
Palma, a 29 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines irregularitats han existit en el procés d'avaluació dur
a terme per Xarxa Natura 2000, òrgan adscrit a la Conselleria
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de Medi Ambient del Govern d eles Illes Balears, en relació
amb l'abocador de Milà a Menorca?

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

Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears baixar de l'1 al 0,5% el
tipus en l'IAJD el 2007, atès que ha tengut excés de recaptació
a tots els exercicis?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que el tècnic encarregat d'elaborar l'informe dut a
terme per Xarxa Natura 2000 pel al Govern de les Illes Balears
en relació amb l'abocador de Milà a Menorca ni tan sols no ha
visitat la zona?
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins motius reals ha tengut el Govern de les Illes Balears
per abandonar les reunions de la Comissió de Coordinació de
la Funció Pública d'àmbit estatal, fent desistiment de les seves
funcions?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears continuar amb la seva
política de duplicitat de serveis i representacions a l'illa de
Menorca?

Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de diners pensa invertir el Govern d eles
Illes Balears per finançar el seu pla de reinserció laboral per a
prostitutes que deixin l'ofici (PRLPP)?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pes ha tengut la pujada de 0,5 a 1% en IAJD aplicada
pel Govern de les Illes Balears, a l'excés de recaptació (55%
més que el 2005) del mateix impost?

Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones creu el Govern de les Illes Balears que es
beneficiaran del seu pla de reinserció laboral per a prostitutes
que deixin l'ofici (PRLPP)?
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Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Quins coneixements tècnics té el Sr. Fernando Villalonga
que aconsellaren la seva inclusió dins la delegació balear que
acudí a Nova York a fer promoció del formatge de les Illes
Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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

Quina valoració realitza el Govern de les Illes Balears sobre
els nous enllaços aeris entre les Illes i entre aquestes i la
Península, propiciats per Air Madrid? Si n'és el cas, quin
seguiment efectuarà?
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins tècnics participaren en els actes de promoció del
formatge de les Illes Balears a Nova York?
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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 escrita.
Té algun informe i/o valoració el Govern de les Illes
Balears sobre el fracàs de Regional Wings a les nostres illes?
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quins actes de promoció del formatge de les Illes Balears
realitzà a Nova York la delegació balear del CEDEIB? En què
consistiren?
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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.
Quina qualificació professional té el Sr. Fernando
Villalonga que aconsellà la seva inclusió dins la delegació
balear que acudí a Nova York a fer promoció del formatge de
les Illes Balears?
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
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.
Quines despeses en menjar, hotels i transport s'esmerçaren
en l'estada de la delegació balear que acudí a Nova York a fer
promoció del formatge de les Illes Balears?
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de dies restà a Nova York la delegació balear que hi
acudí sota l'organització del CEDEIB a fer promoció del
formatge de les Illes Balears?
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones formaven part de la delegació balear que
acudí a Nova York, sota l'organització del CEDEIB a fer
promoció del formatge de les Illes Balears?
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost total ha tengut l'acció comercial realitzada a Nova
York per part del CEDEIB on es farà promoció del formatge
de les Illes Balears?
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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 és la funció del mur de formigó que es construeix
devora el talús del pas elevat del segon cinturó de ronda
d'Eivissa?

Palma, a 31 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la causa dels despreniments que s'han produït
al talús del pas elevat del segon cinturó de ronda d'Eivissa?
Palma, a 31 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
Quina és la funció de les planxes d'acer que s'han colAlocat
al talús del pas elevat del segon cinturó de ronda d'Eivissa?
Palma, a 31 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut i de medicina primària de cada illa, referida a 21 de març
del 2006.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
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menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Son Dureta, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Son Llàtzer, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Manacor, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Can Misses, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.
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Palma, a 3 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Verge del Toro, referit als mesos de gener,
febrer i març del 2006.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats de Menorca, referit als mesos de gener,
febrer i març del 2006.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats d'Eivissa, referit als mesos de gener, febrer
i març del 2006.
Palma, a 3 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost econòmic dels concerts organitzats pel
Govern de les Illes Balears a Maó i a Ciutadella el Dia de les
Illes Balears, 3 i 4 de març?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.
Quin és el cost econòmic de la companyia informativapublicitària promoguda per la Mesa de Transports de les Illes
Balears entorn a la declaració d'obligacions de servei públic en
els vols entre illes?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.
Per quins motius el Govern de les Illes Balears només ha
colAlaborat amb l'hipòdrom de Maó per a la realització de
curses amb motiu del Dia de les Illes Balears?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.
Quina és l'aportació econòmica de l'IBATUR en
l'organització de dos concerts del Rèquiem de Mozart a Inca i
a Manacor en aquesta Setmana Santa?

Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.
Quins són els acords entre l'IBATUR i Saltour i Travelplan
per a la promoció de les Illes Balears el 2006?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.
Quina ha estat l'execució econòmica i per illes de les ajudes
de l'Estat en matèria de programes socials a la comunitat
autònoma de les Illes Balears el 2005?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.
Quina ha estat la quantitat econòmica que amb recursos
propis ha fet el Govern de les Illes Balears el 2005 als diferents
programes socials executats?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.
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Quina ha estat la quantia de cadascuna de les transferències,
convenis o aportacions econòmiques que ha fet el Govern de
les Illes Balears el 2005 a l'Institut de Serveis Socials i
Esportius del Consell Insular de Mallorca?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 són els programes que desenvolupa el Govern de les
Illes Balears en matèria d'atenció a les persones dependents el
2006?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.
Quina ha estat l'execució el 2005 dels recursos econòmics
del Govern de les Illes Balears destinats a la cooperació
internacional per al desenvolupament?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2845/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a modificació del Decret de
"trilingüisme". (Mesa de 5 d'abril del 2006).
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expropiatoris a les autovies d'Eivissa. (Mesa de 5 d'abril del
2006).
RGE núm. 2849/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a responsabilitats polítiques en relació amb els projectes
d'autovies a Eivissa. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2850/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
del president d'AFA amb la Conselleria d'Immigració. (Mesa
de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2851/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions a la finca pública de Son Real. (Mesa de 5 d'abril
del 2006). la Conselleria d'Immigració. (Mesa de 5 d'abril del
2006).
RGE núm. 2866/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores a les
infraestructures judicials de les Illes Balears. (Mesa de 5
d'abril del 2006).
RGE núm. 2867/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració amb l'Estat en matèria ferroviària. (Mesa de 5
d'abril del 2006).
RGE núm. 2868/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte "Aprendre a viure des de la
interculturalitat". (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2869/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expectatives de creixement del turisme de creuers. (Mesa de
5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2870/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
novetats a la web del Govern. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2871/06, de l'Hble. Sr. Diputat Diego M.
GUasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
supressió del vol Eivissa-Madrid a primera hora del matí.
(Mesa de 5 d'abril del 2006).
Palma, a 5 d'abril del 2005.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2847/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a incompliment de la Directiva 91/271/CEE.
(Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2848/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imputació
per presumpta falsedat documental en els expedients

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Pensa el conseller d'Educació i Cultura modificar
l'anomenat "Decret de trilingüisme" arran de les demandes
d'amplis sectors de la comunitat educativa?
Palma, a 5 d'abril del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quina és la relació del president d'AFA amb la Conselleria
d'Immigració i Cooperació?

B)

Palma, a 4 d'abril del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quin motiu o per quins motius han incomplert la
Directiva Europea 91/271/CEE, sobre el tractament de les
aigües residuals urbanes, d'obligat compliment des del 1 de
desembre del 2005?
Palma, a 5 d'abril del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.
Quines són les actuacions que du a terme el Govern de les
Illes Balears a la finca pública de Son Real?
Palma, a 4 d'abril del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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

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

Quina opinió li mereix, a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, la imputació de diverses persones per
presumpta falsedat documental en els expedients expropiatoris
a les autovies d'Eivissa?
Palma, a 4 d'abril del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines millores a les infraestructures judicials de les Illes
Balears planteja el Govern en el procés de traspàs de les
competències en matèria d'administració de Justícia per part del
Govern de l'Estat a la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 5 d'abril del 2006.
El diputat:
Miquel Jerez 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, 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.
H)

Pensa assumir la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports la seva responsabilitat política davant la greu
situació social i territorial que s'ha generat arrel dels projectes
d'autovies que s'estan executant a Eivissa?
Palma, a 4 d'abril del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el resultat de les gestions realitzades per part del
Govern de les Illes Balears davant el Ministeri de Foment per
tal d'establir un marc de colAlaboració amb el Govern de l'Estat
en matèria ferroviària?
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Palma, a 5 d'abril del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les característiques del projecte "Aprendre a
viure des de la interculturalitat" posat en marxa conjuntament
entre les conselleries d'Educació i Cultura i d'Immigració i
Cooperació?
Palma, a 5 d'abril del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són, segons el conseller de Turisme, les expectatives
de creixement durant els propers anys del segment del turisme
de creuers?
Palma, a 5 d'abril del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
Quines són les novetats que ha incorporat la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació a la nova pàgina web del
Govern?
Palma, a 5 d'abril del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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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Quines accions pensa prendre la consellera de Transports
davant la recent supressió del vol Eivissa-Madrid, a primera
hora del matí, efectuada per la companyia aèria Spanair des de
dia 27 de març?
Palma, a 5 d'abril del 2006.
El diputat:
Diego M. Guasch i Díaz.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2549/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a programa d'IB3-TV, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del 2006).
RGE núm. 2644/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de les retransmissions de la missa i altres
programacions específiques a Eivissa, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del
2006).
RGE núm. 2645/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programació especial amb motiu del primer aniversari dels
informatius d'IB3 TV, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del 2006).
RGE núm. 2646/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per tal de promoure la protecció de la infància i la
joventut, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del 2006).
RGE núm. 2647/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
novetats a la graella de programació d'IB3, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del
2006).
RGE núm. 2648/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesurers per garantir la llibertat sindical a les empreses que
donen servei a IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del 2006).
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RGE núm. 2649/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a salari
mitjà dels treballadors de ràdio i televisió de les Illes Balears,
IB3 Ràdio i IB3 Televisió, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del 2006).
RGE núm. 2658/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a criteris d'elecció de convidats, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del
2006).
RGE núm. 2661/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació a IB3 sobre les autovies a Eivissa, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 30 de març del 2006).
RGE núm. 2662/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a còpia del
programa de Carlos Dávila, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del 2006).
RGE núm. 2663/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imparcialitat a IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del 2006).
RGE núm. 2664/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència
de gènere, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 30 de març del 2006).
Palma, a 30 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per quin motiu la directora d'IB3 denegà la cinta d'un
programa als membres del Consell d'Administració?

Palma, a 28 de març del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quina valoració fa la directora general de l'inici de les
retransmissions de la missa i altra programació específica
realitzades a Eivissa?
Palma, a 30 de març del 2006.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
Té previst IB3 emetre alguna programació especial amb
motiu del primer aniversari de l'inici dels informatius de
televisió?
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quines actuacions ha realitzat l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per promoure la protecció de
la infància i la joventut a la programació d'IB3?
Palma, a 30 de març del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quins criteris se seguiren a l'hora d'elegir els convidats als
programa de Carlos Dávila sobre les ONG?

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quines novetats més destacades s'han incorporat recentment
a la graella de la programació d'IB3?
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quines mesures ha adoptat l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears per tal de garantir la llibertat sindical a les
empreses que donen servei a IB3?
Palma, a 30 de març del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
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Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per què IB3 ha estat l'únic mitjà de les Illes Balears que no
informà sobre la proposició no de llei de carreteres del Grup
Parlamentari Socialista que es va debatre al Parlament el passat
dia 28 de març, en la qual es demanava la retirada dels
projectes d'autovies a Eivissa i que comptà amb presència dels
antiautopistes?
Palma, a 30 de març del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per què ha denegat la Direcció General el lliurament d'una
còpia del programa de Carlos Dávila en el qual insultava i
posava en entredit la feina de les ONG?
Palma, a 30 de març del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quin és el salari mitjà dels treballadors de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3 Ràdio i IB3 Televisió?
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobres
Radiotelevisió de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'ens públic la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears.
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Considera la directora general que el reportatge emès amb
motiu dels anys en el càrrec del president del Govern, Sr. José
Luis Rodríguez Zapatero, demostra la imparcialitat de la
televisió que dirigeix?
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

a tot inclòs (II), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2713/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció i reforma de centres per a discapacitats (I), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 5
d'abril del 2006).

L)

RGE núm. 2714/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció i reforma de centres per a discapacitats (II), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 5
d'abril del 2006).

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

RGE núm. 2715/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creixement urbanístic, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 5 d'abril del 2006).

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

És línia informativa d'IB3 considerar la violència de gènere
com un assumpte que forma part de la vida privada de les
persones?
Palma, a 30 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

RGE núm. 2716/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creixement demogràfic, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2756/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a associacions juvenils, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 d'abril del 2006).

Ordre de Publicació
RGE núm. 2559/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixada
de turistes durant el gener i el febrer, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2560/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turistes
polonesos, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2561/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
turística, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2562/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
distribució de la despesa turística, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2563/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a turisme residencial, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2564/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tot inclòs (I), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2565/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

RGE núm. 2757/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació dels joves en el Procés Jove, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2758/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estructura del Procés Jove, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2759/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques per a joves en mat`ria d'alimentació i pràctica de
l'exercici físic, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
RGE núm. 2760/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques per a joves en matèria d'habitatge, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 d'abril del
2006).
RGE núm. 2761/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques per a joves en matèria laboral, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 d'abril del 2006).
Palma, a 5 d'abril del 2006
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Està d'acord el Govern de les Illes Balears en el percentatge
de distribució de despesa en origen i destí que assenyala l'estudi
elaborat pel Departament d'Economia Aplicada de la UIB?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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
Turisme.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
baixada de turistes estrangers els mesos de gener i febrer?
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Palma, a 28 de març del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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

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

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

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 de
Turisme.
Podria confirmar el Govern de les Illes Balears si és certa
la informació apareguda a la premsa sobre que "el Govern
quiere captar turistas polacos para que adquieran su segunda
residencia"?
Palma, a 28 de març del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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

L'augment de vendes d'apartaments turístics en residencials
a Eivissa és un símptoma del canvi de model turístic de les Illes
Balears per als propers anys?
Palma, a 28 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Considera el conseller de Turisme que la indústria turística
de les Illes Balears s'ha de basar en la venda de places al preu
que sigui i en les condicions que sigui?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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
Turisme.
Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears que el
tot inclòs retalli un 39% la despesa turística, segons un estudi
elaborat pel Departament d'Economia Aplicada de la UIB?
Palma, a 28 de març del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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
Turisme.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Manté el conseller de Turisme que l'increment de la
modalitat del tot inclòs a les Illes Balears és un mal menor per
a l'economia de les Illes?
Palma, a 28 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la 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.

D'acord amb les previsions de creixement demogràfic a les
Illes Balears, com pensa el Govern de les Illes Balears corregir
els impactes de consum que representen aquestes previsions, en
particular pel que fa al consum energètic i el consum d'aigua?
Palma, a 24 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

De quines partides pressupostàries sortiran els 7,5 milions
d'euros que s'invertiran durant el 2006 i el 2007 en projectes de
construcció i reforma de centres per a discapacitats?
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin és el motiu pel qual el Govern de les Illes Balears ha
rebaixat considerablement l'import de les subvencions
destinades a les associacions juvenils?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

Els 7,5 milions d'euros que s'invertiran durant el 2006 i el
2007 en projectes de construcció i reforma de centres per a
discapacitats, seran aportats exclusivament pel Govern de les
Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
Com pensa el Govern de les Illes Balears contribuir a
moderar el creixement urbanístic a tenor de les previsions de
pressió urbanística assenyalada per la Federació de Promotors
Immobiliaris com a conseqüència de la construcció
d'autopistes?
Palma, a 24 de març del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Considera la consellera de Presidència i Esports que els
joves han de ser escoltats en l'anomenat Procés Jove?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del

Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
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Palma, a 5 d'abril 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)

Creu la consellera de Presidència i Esports que són
necessàries polítiques específiques per a joves en matèria
d'hàbits alimentaris?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Creu la consellera de Presidència i Esports que són
necessàries polítiques específiques per a joves en matèria
d'habitatge?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Exposició de motius
Els establiments hotelers de les Illes ofereixen la modalitat
denominada "tot inclòs" als seus clients, que gaudeixen d'una
sèrie de serveis per un preu tancat.
Aquesta modalitat experimenta un creixement important i
ha arribat a ser major aquesta propera temporada, segons
informació aportada pels majoristes de viatges i pel Govern de
les Illes Balears, que ho reconeix amb un "mal menor".
Sectors com el comerç no opinen el mateix i sí veuen com
aquest increment perjudica de manera important els seus
resultats econòmics, la qual cosa els du a reduir personal
laboral i fins i tot al tancament d'establiments incapaços
d'assumir la pèrdua de negoci.
La Conselleria de Comerç hauria de reconèixer que existeix
aquest problema i que ha de prendre mesures per evitar la
progressiva desaparició d'un sector molt important per a
l'economia de la comunitat i imprescindible en la creació
d'ocupació.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Creu la consellera de Presidència i Esports que són
necessàries polítiques específiques per a joves en matèria
laboral?
Palma, a 3 d'abril del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2557/06, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a elaboració d'un estudi que avaluï l'impacte del tot
inclòs en el sector del comerç, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 5 d'abril del 2006).

Per tot això, 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 elaborar un estudi de l'impacte econòmic de la
modalitat del tot inclòs en el sector comerç.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
ILles Balears a presentar l'estudi esmentat al Parlament de les
Illes Balears i al Consell de Comerç per a la recerca de
solucions que impedeixin la desaparició del teixit comercial de
les Illes Balears.
Palma, a 27 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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. 1404/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a director
general de Política Lingüística en representació del president
del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 74 de 17 de
febrer del 2005).
Dates
29-5-04
2-7-04
2-12-04
10-12-04
11-12-04
18-3-05
16-4-05
19-4-05

31-4-05

7-5-05

18-5-05

2-6-05
3-6-05

4-6-05

29-7-05
2-9-05

Actes
Inauguració del X Seminari Professional de Comunicació,
organitzat pel Centre Universitari Ariany.
Inauguració Castaldo, la matèria sublimada (Museu de
Sóller).
Festa de Commemoració del 150è aniversari del naixement
dels poetes Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover.
Cerimònia de proclamació de Josep R. Torrent coma Fill
IlAlustre de Ciutadella.
II Fira Nadalenca de Ferreries.
Exposició dels treballs realitzats per l'alumnat d'educació
d'adults curs 2004-2005 (Binicomprat, Algaida).
Actes amb motiu de l'Any Internacional de la Literatura i del
IV Centenari d'El Quixot (Felanitx).
Inauguració de l'exposició "Camins de Mar" (fotografies de
les Illes Balears a l'Arxiu Mas, 1913/1928) (Fundació La
Caixa, Palma).
Presentació del llibre Els saragalls del desig, de Miquel
Segura Aguiló (Sala d'Actes del Museu Es Baluard, Palma).
Estrena de l'obra de teatre Un marido de ida y vuelta,
d'Enrique Jardiel Poncela (Comissió de Cultura i Oci de
l'IlAlustre ColAlegi d'Advocats de les Illes Balears)
(Auditòrium, Palma).
Homenatge a José Mª Cassasayas (XII ColAloqui
Internacional Associació de Cervantistes) (Argamasilla de
Alba, Ciudad Real).
Roda de premsa i presentació de les Obres completes de
Pompeu Fabra (Institut d'Estudis Catalans -IEC-, Barcelona).
Inauguració de l'exposició Sant Joan: anys 60 (1969: un Sant
Joan yeyé) (Ciutadella de Menorca).
Acte acadèmic Dr. Blai Llopis Faner (Ajuntament de
Ciutadella de Menorca i Eial Acadèmia de Medicina de les
Illes Balears) (Ciutadella de Menorca).
Lliurament de la III Medalla d'Honor i Gratitud del Consell
Insular de Menorca Categoria d'Or a l'Ateneu Científic,
Literari i Artístic de Maó (Sala de Plens del Consell Insular
de Menorca, Maó).
Serenates guitarrístiques d'estiu Memorial Xavier Bestard XI
Edició (Estellencs).
Inuaguració Anglada Camarassa Sla d'exposicions
(Ajuntament de Costitx).
Concert benèfic de Nadal (La Seu de Mallorca).

18-12-05

Palma, 3 de març del 2006
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

professorat que actualment s'incorpora a la docència en els
centres privats per impartir educació infantil ha de tenir el títol
de mestre de l'especialitat d'educació infantil, d'acord amb el
que estableix l'article 11 de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l'educació (BOE núm. 307, de 24-122002).
No obstant això, la Direcció General d'Administració i
d'Inspecció Educativa manté en actiu, per als nous casos que es
presentin, la Comissió d'Habilitació que des del curs 1994/95
ha revisat les solAlicituds i la documentació per a la concessió
de les habilitacions adients al professorat de centres privats que
imparteix matèries per a les quals no té la titulació adequada,
entre aquestes, l'habilitació per a l'educació infantil.
La normativa que l'esmentada comissió aplica a aquest
efecte és l'Ordre d'11 d'octubre del 1994, per la qual es regulen
les titulacions mínimes que han de tenir els professors de
centres privats d'educació infantil i primària (BOE núm. 250,
de 19-10-1994).
Palma, 3 de març del 2006
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 5480/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a situació
de les fitxes del cadastre. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).
L'arxiu del Cadastre es troba inventariat en les seves dues
terceres parts, aproximadament. La resta es troba encara
pendent.
Palma, 3 de març del 2006
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 5536/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
consultes ateses per l'Arxiu del Regne de Mallorca. (BOPIB
núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
L'any 2004 es varen atendre un total de 9.729 consultes. El
2005, fins al 30 de juny, se n'atengueren 5.428.
Palma, 3 de març del 2006
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

B)
A la Pregunta RGE núm. 2377/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
normativa per habilitar diplomats en educació primària.
(BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).
Actualment són excepcionals els casos de professors de
centres privats que solAliciten l'habilitació per impartir una
especialitat per a la qual no tenen la titulació adient. El

Ordre de Publicació
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E)
A la Pregunta RGE núm. 5537/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
funcionaris de l'Arxiu del Regne de Mallorca. (BOPIB núm. 98
de 29 de juliol del 2005).
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La Conselleria d'Educació i Cultura ha tramitat durant l'any
2003 un expedient de contractació de consultoria i assistència
per import de 29.800,00 euros, durant l'any 2004, tres
expedients per un import total de 104.840,00 euros, i durant el
2005, dos expedients per un import total de 58.210,00 euros.
Palma, 3 de març del 2006
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Actualment són set: el director, un tècnic de grau mitjà, un
administratiu, dos auxiliars i dos subalterns.
Palma, 3 de març del 2006
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 7453/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a millora
educativa a les Illes Balears. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).
La nostra comunitat autònoma segueix atentament els
programes i els resultats acadèmics, no solament dels alumnes
d'altres comunitats autònomes, sinó també d'altres països. Això,
però, no implica que tinguem constància del "ritme" de millora
educativa, perquè no ens sembla un terme científicament
quantificable.
Podem informar, això no obstant, que el Departament
d'Inspecció Educativa d'aquesta conselleria presentà recentment
als mitjans de comunicació un informe amb els resultats
acadèmics dels nostres alumnes durant el bienni 2002-04, així
com una memòria del curs 2003-04. Ambdós documents
recullen exhaustivament les dades a què feim referència.

A les Preguntes RGE núm. 10065/05 a 10068/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a Expo Hangzhou Leisure 2006 (I-IV). (BOPIB núm.
115 de 16 de desembre del 2005).
El passat dia 10 d'octubre del 2005 es va signar un acord de
cooperació entre el Govern de les Illes Balears i la ciutat xinesa
de Hangzhou. UN dels punts de l'acord se centrava en la
promoció entre els empresaris de les Illes Balears de la Expo
Hangzhou Leisure 2006 que se celebrarà a l'esmentada ciutat
entre els mesos d'abril a octubre del 2006. Aquesta serà una
exposició internacional que serà visitada per uns 30 milions de
persones.
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, a través de
la Direcció General de Promoció Industrial, manté reunions
amb el govern de la ciutat de Hangzhou i amb els sectors
empresarials de les Illes Balears perquè aquests puguin
participar a l'esmentada exposició internacional per promoure
els seus productes a un espai propi cedit per al Govern.
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Per altra banda, l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema
Educatiu és l'organisme encarregat de dur a terme les tasques
de control del sistema educatiu de les Illes Balears i disposa a
hores d'ara d'uns indicadors que són extraordinàriament positius
pel que fa a la millora del nostre sistema educatiu.

Ordre de Publicació
I)

En qualsevol cas, em sembla innecessari recordar-vos que
aquest govern sempre estarà preocupat per la millora de la
qualitat del sistema educatiu, perquè és una obligació
inexcusable dins el nostre marc programàtic, que ens assenyala
com a fites ineludibles la consecució de ciutadans preparats per
fer front als reptes socials dels nous temps, la millora de la
relació amb les famílies i, en definitiva, situar-nos al capdavant
de la qualitat educativa.
Palma, 3 de març del 2006
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 9691/05, 9704/05, 9717/05,
9730/05, 9743/05 i 9756/05, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a contractes
d'assistència tècnica (V, XVIII i XXXI) i a cost dels contractes
d'assistència tècnica (V, XVIII i XXXI). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).

A les Preguntes RGE núm. 10069/05 a 10073/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a programes de promoció a Zhenjiang (I-V). (BOPIB
núm. 115 de 16 de desembre del 2005).
El passat dia 11 d'octubre del 2005 es va signar un protocol
de cooperació entre el Govern de les Illes Balears i la ciutat
xinesa de Zhenjiang.
El protocol signat estableix un marc de referència general
per a possibles accions conjuntes i convenis futurs en diverses
matèries relacionades amb el comerç, la indústria, l'artesania,
l'energia, la cultura i el turisme.
Tant el protocol signat com les accions promocionals es
plantegen amb la finalitat bàsica de promocionar les Illes dins
un mercat, el xinès, qualificat com a estratègic per a les
empreses amb vocació exportadora. I així ho determina el
Ministeri d'Indústria del Govern espanyol en el Plan China,
que considera la Xina com a mercat prioritari per a les
empreses espanyoles.
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Palma, 28 de febrer del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Palma, 3 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)

N)

A la Pregunta RGE núm. 10110/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a actes del
Dia contra la violència cap a les dones. (BOPIB núm. 117 de
16 de gener del 2006).

A la Pregunta RGE núm. 185/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centre per a
malalts de Parkinson. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del
2006).

El cost total dels actes inclosos a la Jornada Lúdica per a la
Família, celebrada el 26 de novembre del 2005 al Poliesportiu
Prínceps d'Espanya, dins l'àmbit dels actes commemoratius del
Dia Mundial de la violència cap a les dones, va ser de
56.473,49 euros..

La quantitat de 7.530.000 euros és la que va sortir a
concurs. El centre per a malalts de Parkinson es va adjudicar
per 4.660.051 euros i es preveu que estigui acabat durant el
primer trimestre de l'any 2006.

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

La quantificació anual va en funció de l'import de les
certificacions d'obra que presenti mensualment l'empresa
adjudicatària.
Palma, 16 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 10320/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a ràtio
d'alumnes amb necessitats educatives especials. (BOPIB núm.
117 de 16 de gener del 2006).
Ateses 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

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 293/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
gratificacions concedides a funcionaris. (BOPIB núm. 120 de
3 de febrer del 2006).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

L)
A les Preguntes RGE núm. 156/06 a 161/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a Dia
de la violència de gènere (I-VI). (BOPIB núm. 119 de 27 de
gener del 2006).
Als actes que es realitzaren al Poliesportiu Prínceps
d'Espanya, amb motiu del Dia contra la violència cap a les
dones, hi varen assistir més de 3.000 persones..
Palma, 6 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 294/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a conveni de
colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Mallorca. (BOPIB núm. 120 de 3 de febrer del
2006).
El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de
Presidència, pensa prorrogar el conveni de referència.
Les quantitats econòmiques concertades seran les mateixes
per a l'any 2006 amb l'increment de l'IPC, respecte del 2005.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 162/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
costs del viatge de la consellera d'Immigració a Amèrica de
Sud. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
El novembre del 2005, la consellera d'Immigració i
Cooperació en el seu viatge a Amèrica del Sud ha estat a
l'Argentina, i el viatge ha costat 12.525 euros.

Quant a les còpies que solAlicita, no les podem remetre
perquè, per una part els pagaments plurianuals estan en fase de
tramitació i, per una altra es tracta d'una pròrroga del conveni
del 2005 i no d'un nou conveni.
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Palma, 27 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 301/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centres de
dia i llars tutelades. (BOPIB núm. 120 de 3 de febrer del
2006).

Q)
A la Pregunta RGE núm. 297/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Centre
d'encontre es Carritxó (Felanitx). (BOPIB núm. 120 de 3 de
febrer del 2006).

a) Programa d'ajudes plurianuals per a la construcció i
l'ampliació de centres d'estades diürnes i habitatges tutelats, de
titularitat municipal, adreçats a persones majors dependents.
Ajuntaments

L'execució de les obres del centre de referència és
competència de l'ajuntament.

Projecte

Mancor de la Vall

Es desconeix si l'ajuntament, per a la construcció de
l'esmentat centre, s'ha d'endeutar, i, si n'és el cas, quins
interessos hauria de pagar.
La Conselleria de Presidència i Esports, a través de la
Direcció General de Serveis Socials, ha lliurat per aquest
concepte a l'Ajuntament de Felanitx l'anualitat corresponent a
l'any 2005.
Palma, 27 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Marratxí
Artà
Sa Pobla

Algaida

Campanet
Llucmajor
Pollença
Manacor

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 298/06 i 299/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa
a centres d'estades diürnes (I i II). (BOPIB núm. 120 de 3 de
febrer del 2006).
L'execució de les obres dels centres de referència és
competència dels seus ajuntaments.
Es desconeix si cadascun dels ajuntaments, per a la
construcció d'aquests centres, s'ha endeutat i, si n'és el cas,
quins interessos ha de pagar.

Lloret de Vistalegre
Es Migjorn Gran
Ferreries

Ajuntament

Capdepera

Ordre de Publicació

Palma, 27 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

1
1

0

1
1
1
0
1
1
1
1

Projecte

Obres d'ampliació i equipament del
centre de persones majors, situat al
carrer Gómez Ulla, s/n

Anualitats
lliurades

10

Palma, 27 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

S)

La Conselleria de Presidència i Esports, a través de la
Direcció de Serveis Socials, ha lliurat per aquest concepte a
l'Ajuntament d'es Migjorn Gran l'anualitat corresponent a l'any
2005.

1

b) Programa d'ajudes plurianuals mitjançant convenis de
cooperació per a la construcció i l'equipament de centres
socials.

Palma, 27 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 300/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de
dia i llar tutelada d'es Migjorn Gran (Menorca). (BOPIB núm.
120 de 3 de febrer del 2006).

Projecte bàsic i d'execució
d'adaptació de local per a centre
de dia i projecte d'equipament de
centre de dia.
Construcció de centre de dia,
serveis d'estades diürnes
Construcció de centre de dia
Construcció de centre de dia c/
Isaac Peral, 21 confrontant amb
la plaça Metge Duet
Construcció de centre de dia per
a persones majors, carrer
Bartomeu Pou, 40
Construcció d'un centre de dia al
carrer Cardenal des Puig, s/n
Construcció d'un centre de dia a
Bahia's
Construcció de centre de dia
Construcció d'un centre de dia a
Porto Cristo
Construcció de centre de dia
Construcció de centre de dia i llar
tutelada
Construcció de centre de dia

Anualitats
lliurades

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 373/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a avals concedits per
l'IDI. (BOPIB núm. 120 de 3 de febrer del 2006).
Durant l'any 2004, l'IDI va concedir dos avals, un a
l'empresa Yanko, SA, de 3.000.000 d'euros, i l'altre a l'empresa
Internacional Zapatera Balear, SL, de 1.081.200 euros.
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Palma, 27 de febrer del 2006
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 606/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
programa A ca vostra (III). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).

V)
A la Pregunta RGE núm. 435/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
modificació del traçat de l'autovia Eivissa-Aeroport. (BOPIB
núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
A l'expedient de l'obra contractada en data 26 de juliol del
2005, "Nou accés a l'aeroport d'Eivissa", no hi ha tramitat cap
projecte modificat que introdueixi canvis en el seu traçat.
Palma, 27 de febrer del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Cabrer i González.

Els usuaris que varen gaudir del programa A ca vostra a
l'illa de Mallorca varen ser els següents:
a) L'any 2002 no es va concedir cap ajuda amb càrrec al
programa A ca vostra.
b) Els anys següents, el nombre d'usuaris ha estat el
següent:
2003
423
2004
519
2005
563
Palma, 6 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 593/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a pla
especial d'ajuts a les famílies monoparentals (I). (BOPIB núm.
121 de 10 de febrer del 2006).
Durant l'any 2005 s'han atorgat als consells insulars, per
desenvolupar el programa de suport a famílies monoparentals,
les subvencions següents:
- Al Consell Insular de Mallorca li ha estat concedida una
subvenció de 33.017,26 euros per desenvolupar el programa de
suport a famílies monoparentals anomenat "Programa de suport
a dones soles amb càrregues familiars i pràctiques de criança
deficitàries".
- Al Consell Insular de Menorca li ha estat concedida una
subvenció de 18.642,34 euros per desenvolupar el programa de
suport a famílies monoparentals anomenat Programa de suport
a famílies monoparentals.
Palma, 6 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 594/06 i 595/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a pla especial d'ajuts a les famílies monoparentals
(II-III). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
Des de la Conselleria de Presidència i Esports no es té
constància de la informació que es demana a les preguntes.
Palma, 6 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 607/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
programa A ca vostra (IV). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).
Els usuaris que varen gaudir del programa A ca vostra a
l'illa de Menorca varen ser els següents:
a) L'any 2002 no es va concedir cap ajuda amb càrrec al
programa A ca vostra.
b) Els anys següents, el nombre d'usuaris ha estat el
següent:
2003
39
2004
43
2005
44
Palma, 6 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 608/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
programa A ca vostra (V). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).
Els usuaris que varen gaudir del programa A ca vostra a les
illes d'Eivissa i Formentera varen ser els següents:
a) L'any 2002 no es va concedir cap ajuda amb càrrec al
programa A ca vostra.
b) Els anys següents, el nombre d'usuaris ha estat el
següent:
2003
41
2004
57
2005
54
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Palma, 6 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 735/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obres sense
llicència definitiva. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 750/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fons per a la
integració dels immigrants (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Sí. Està totalment en condicions d'acreditar que els fons
traspassats pel Govern central per a la integració dels
immigrants el 2005 s'ha utilitzat correctament.
Palma, 28 de febrer del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

El Govern realitza les obres d'acord amb la normativa
vigent a cada cas.
Palma, 7 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 736/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a legalitat
urbanística. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
No.
Palma, 7 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 739/06 i 740/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
enquesta electoral i a enquesta de gestió. (BOPIB núm. 122 de
17 de febrer del 2006).
A la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals no es té constància que s'hagi encarregat cap
enquesta electoral o de gestió per part dels membres del
Govern des del 2003 fins avui.
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Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 752/06 a 754/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
nova proposta del Govern de les Illes Balears REB (I-III).
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
I) El Govern no disposa de cap informe en el sentit apuntat
a la pregunta. De fet, si disposés d'un informe jurídic en el qual
es deixés "meridianament clar que el REB que prepara és
incompatible amb la legislació europea!, ja no tindria sentit
tractar aquesta qüestió. Al contrari, cal assenyalar que el
Govern té especial esment, per raons òbvies, que qualsevol
proposta sigui coherent i compatible amb el dret comunitari.
II) L'eventual proposta de nou REB és estudiada en el marc
dels mecanismes de treball intern del mateix Govern. En la
mesura en què els treballs estan en curs de realització, no té
massa sentit demanar un "informe jurídic independent".
III) Els contactes que s'han produït fins ara amb els agents
socials i la societat civil en general sobre una eventual
modificació del REB, indiquen que aquesta és percebuda com
a convenient i fins i tot necessària, per la qual cosa el Govern
entén que una futura modificació del REB és un projecte
gairebé d'interès general.
Palma, 7 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Ordre de Publicació
AI)
Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 749/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Estatut
d'Autonomia com a prioritat. (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Sí.
Palma, 7 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Pregunta RGE núm. 755/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a nou Estatut de
Catalunya. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
El Govern no té constància oficial de cap "proposta del nou
Estatut de Catalunya".
Palma, 7 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 756/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a permutes sobre
projectes públics i/o serveis. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 777/06 a 779/06, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives
a planta asfàltica provisional a Sant Jordi de ses Salines (IIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).

La inconcreció de la pregunta tal com ve formulada fa
difícil donar una resposta adequada.

En virtut de la reunió mantinguda dia 1 de febrer del 2006,
es va donar ordre a l'empresa concessionària del
desmantellament de la incipient instalAlació (ja que mai no va
arribar a ser operativa) de la planta asfàltica provisional com a
element accessori de l'execució de l'obra del nou accés a
l'aeroport d'Eivissa, i arrel d'aquesta instrucció immediatament
s'ha desmantellat.

Palma, 7 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 757/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a colAlaboració
institucional. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
La inconcreció de la pregunta, en no saber a què es refereix
el Sr. Diputat, fa que sigui difícil articular la resposta
corresponent.
Palma, 7 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 758/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resposta a la
Pregunta 9685/05. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
El Govern considera que va contestar d'una forma adequada
la Pregunta RGE núm. 9685/05, atès que no s'hi concretava ni
l'abast temporal ni els viatges a què es referia.
Palma, 9 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 759/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reforma de
l'Estatut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).

Palma, 6 de març del 2006
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 812/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
El Decret 95/1990, de 20 de setembre, que regula el règim
retributiu dels funcionaris al servei de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, estableix que els havers dels funcionaris
públics es desglossen en els grups següents: retribucions
complementàries, indemnitzacions i complement familiar.
L'article 2 d'aquest decret enumera com a retribucions
complementàries les següents: complement de destí,
complement específic, complement de productivitat
(productivitat compensada i productivitat), complement
personal transitori i gratificacions per serveis extraordinaris.
Les gratificacions extraordinàries que es reconegueren pels
"serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de
treball legalment establerta", abonats per la Vicepresidència i
Conselleria de Relacions Institucionals durant l'any 2005, varen
ser les següents.
Palma, 2 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
La relació de gratificacions extraordinàries queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament de les Illes Diputats, a disposició dels HBles. Srs.
Diputats.

No la romp.
Palma, 7 de març del 2006
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 819/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (IX). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
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3.17. INFORMACIÓ

Major del Parlament de les Illes Diputats, a disposició dels
HBles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 879/06,880/06, 893/06 i 894/06
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i
Martí, relativa a personal contractat que cessarà quan cessi
l'autoritat que l'ha nomenat (I, II, XV i XVI). (BOPIB núm. 122
de 17 de febrer del 2006).
Presidència de les Illes Balears:
Ripoll Galvez, Damián
Cifre Ochogavía, Bartomeu
Munar Prats, Cristina
Rubí Cano, Maria Elena
Colorado Barceló, Cristina
Mateu Cifre, Ana
Jaume Amer. Maria Paz
Mijancos Gurruchaga, Liliana Maria
Mir Tugores, Julián
Bauzá Aguiló, Ana Maria
San Gil López-Quesada, Irene
Vega Llompart, Catalina Thomàs de la
Vicepresidència (Palma):
Ribas Marino, Idoia
Pomar Vidal, Luis
Lliteras Reche, Francesc
Roser Hernández, Mardarita
Pizá Noguera, Patrícia
Palma, 2 de març del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 888/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat (X). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
A la Conselleria d'Agricultura i Pesca no hi ha cap
contractat laboral que finalitzi la seva relació laboral el dia que
cessi en el seu càrrec l'autoritat que el va nomenar.
Palma, 24 de febrer del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

A)
Tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial per
a les Proposicions no de llei RGE núm. 2523/06 i 2524/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
5 d'abril del 2006, atès l'escrit RGE núm. 2544/06, presentat
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, acordà que
les dues proposicions no de llei de referència, presentades pel
grup parlamentari esmentat, relatives a aplicació i compliment
de la Directiva 91/271/CEE i RDL 11/1995, de 28 de
desembre, i a compliment i aplicació del Decret 49/2003, de 9
de maig (publicades al BOPIB núm. 127, de 31 de març
d'enguany) siguin tramitades davant la Comissió d'Ordenació
Territorial del Parlament de les ILles Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'abril del 2006.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Joan Marí i Tur.
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