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dels problemes a l'edifici de l'escola pública Santa Isabel de Palma.
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O) A la pregunta RGE núm. 7052/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a convenis amb
l'Ajuntament de Calvià (I).
5523
P) A la pregunta RGE núm. 7900/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Conservatori
Professional de Música i Dansa de Menorca.
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Q) A la pregunta RGE núm. 8574/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a partits de futbol a IB3.
5523
R) A la pregunta RGE núm. 9677/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a declaracions del
president del Foment del Turisme de Menorca.
5523
S) A la pregunta RGE núm. 9678/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a promoció turística de
Menorca.
5523
T) A la pregunta RGE núm. 9686/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reconversió d'hotels en
habitatges.
5523
U) A la pregunta RGE núm. 9692/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (VI).
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V) A la pregunta RGE núm. 9693/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (VII).
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X) A la pregunta RGE núm. 9698/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XII).
5524
Y) A la pregunta RGE núm. 9705/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XIX).
5524
Z) A la pregunta RGE núm. 9706/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XX).
5524
AA) A la pregunta RGE núm. 9711/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXV).
5524
AB) A la pregunta RGE núm. 9718/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXII).
5524
AC) A la pregunta RGE núm. 9719/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXIII).
5524
AD) A la pregunta RGE núm. 9724/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXVIII).
5524
AE) A la pregunta RGE núm. 9731/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (VI).
5525
AF) A la pregunta RGE núm. 9732/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (VII).
5525
AG) A la pregunta RGE núm. 9737/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XII).
5525
AH) A la pregunta RGE núm. 9744/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XIX).
5525
AI) A la pregunta RGE núm. 9745/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (XX).
5525
AJ) A la pregunta RGE núm. 9750/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (XXV).
5525
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AK) A la pregunta RGE núm. 9757/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXII).
5525
AL) A la pregunta RGE núm. 9758/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIII).
5525
AM) A la pregunta RGE núm. 9763/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVIII).
5526
AN) A la pregunta RGE núm. 9767/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a festival de
música antiga Speculum Musicale.
5526
AO) A la pregunta RGE núm. 9768/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a XI Simpòsium
I Jornades internacionals de l'orgue històric de les Illes Balears.
5526
AP) A la pregunta RGE núm. 9817/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a resultats de crèdits
verds atorgats arran del conveni amb caixes d'estalvi.
5526
AQ) A la pregunta RGE núm. 9818/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a convocatòries
de la Junta Rectora del Parc de Llevant.
5526
AR) A la pregunta RGE núm. 9819/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a abocaments de
la depuradora de Campos.
5526
AS) A la pregunta RGE núm. 9876/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a relació contractual
amb el Sr. Garriga Rosselló.
5526
AT) A la pregunta RGE núm. 9974/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb els diners
de l'ecotaxa (II).
5527
AU) A la pregunta RGE núm. 10166/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a font per a la
reducció d'emissions de CO2.
5527
AV) A la pregunta RGE núm. 10167/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a reducció
d'emissions de CO2.
5527
AX) A la pregunta RGE núm. 10378/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a personal de
confiança de la Conselleria de Turisme (I).
5527
AY) A la pregunta RGE núm. 27/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a liquidació dels pressuposts
de la Fundació Balears Sostenible de l'any 2005.
5527
AZ) A la pregunta RGE núm. 115/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nova escola de
Llucmajor.
5527
BA) A la pregunta RGE núm. 116/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nova escola de
primària de Binissalem.
5528
BB) A les preguntes RGE núm. 167/06 i 183/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a
consorcis de recursos sociosanitaris (II) i a execució del pressupost del consorci de recursos sanitaris.
5528
BC) A les preguntes RGE núm. 302/06 i 303/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a
Fundació per a l'Ajuda a la Reinserció (I i II).
5528
BD) A la pregunta RGE núm. 304/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació per a
l'Ajuda a la Reinserció (III).
5528
BE) A la pregunta RGE núm. 305/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació per a
l'Ajuda a la Reinserció (IV).
5528
BF) A la pregunta RGE núm. 306/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció (V).
5529
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BG) A la pregunta RGE núm. 307/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció (VI).
5529
BH) A les preguntes RGE núm. 546/06 i 547/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives a
danys provocats per les obres de soterrament del metro (II).
5529
BI) A la pregunta RGE núm. 591/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Pla de salvament
a les platges (I).
5530
BJ) A la pregunta RGE núm. 592/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Pla de salvament
a les platges (II).
5530
BK) A la pregunta RGE núm. 596/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a famílies
durant el 2005.
5530
BL) A la pregunta RGE núm. 597/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a execució de
programes per a l'atenció de famílies desfavorides.
5530
BM) A la pregunta RGE núm. 640/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cursos d'informàtica
per a dones pageses (IV).
5531
BN) A la pregunta RGE núm. 641/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cursos d'informàtica
per a dones pageses (III).
5531
BO) A la pregunta RGE núm. 642/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cursos d'informàtica
per a dones pageses (II).
5531
BP) A la pregunta RGE núm. 643/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cursos d'informàtica
per a dones pageses.
5531
BQ) A la pregunta RGE núm. 741/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sistema de finançament
autonòmic (I).
5531
BR) A la pregunta RGE núm. 742/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sistema de finançament
autonòmic (II).
5531
BS) A la pregunta RGE núm. 744/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a avantprojecte de llei
municipal i de règim local.
5531
BT) A la pregunta RGE núm. 751/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fons per a la integració
dels immigrants (II).
5532
BU) A la pregunta RGE núm. 760/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a renda bàsica personal.
5532
BV) A la pregunta RGE núm. 780/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Sa Blancadona
i Sa Colomina (III).
5532
BX) A la pregunta RGE núm. 813/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (II).
5532
BY) A la pregunta RGE núm. 822/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (XII).
5532
BZ) A la pregunta RGE núm. 823/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (XIII).
5532
CA) A la pregunta RGE núm. 825/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació de personal
contractat per la Conselleria d'Interior el 2004.
5533
CB) A la pregunta RGE núm. 826/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments al
personal fets per la Conselleria d'Interior el 2004.
5533
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CC) A la pregunta RGE núm. 827/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació de personal
contractat per la Conselleria d'Interior el 2005.
5533
CD) A la pregunta RGE núm. 828/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments al
personal fets per la Conselleria d'Interior el 2005.
5533
CE) A les preguntes RGE núm. 829/06 i 830/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
Consorci de transports de Mallorca (I i II).
5533
CF) A les preguntes RGE núm. 835/06 i 836/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a viatges
de la directora general de Funció Pública (I i II).
5533
CG) A la pregunta RGE núm. 837/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (I).
5534
CH) A la pregunta RGE núm. 83806, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (II).
5534
CI) A la pregunta RGE núm. 840/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (IV).
5534
CJ) A la pregunta RGE núm. 844/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (VIII).
5534
CK) A la pregunta RGE núm. 846/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenament de
personal eventual (X).
5534
CL) A la pregunta RGE núm. 848/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenament de
personal eventual (XII).
5535
CM) A la pregunta RGE núm. 849/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (XIII).
5535
CN) A la pregunta RGE núm. 851/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes d'alta
direcció (II).
5535
CO) A la pregunta RGE núm. 853/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes d'alta
direcció (IV).
5535
CP) A la pregunta RGE núm. 858/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes d'alta
direcció (IX).
5535
CQ) A la pregunta RGE núm. 859/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes d'alta
direcció (X).
5535
CR) A la pregunta RGE núm. 862/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes d'alta
direcció (XIII).
5536
CS) A la pregunta RGE núm. 866/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a obres adjudicades
o contractades per la Conselleria d'Obres Públiques (I).
5536
CT) A la pregunta RGE núm. 867/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a obres adjudicades
o contractades per la Conselleria d'Obres Públiques (II).
5536
CU) A la pregunta RGE núm. 868/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a obres adjudicades
o contractades per la Conselleria d'Obres Públiques (III).
5536

(I).

CV) A la pregunta RGE núm. 869/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a motos aquàtiques
5536

CX) A la pregunta RGE núm. 871/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Federació Balear
de futbol sala (I).
5536
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CY) A la pregunta RGE núm. 872/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Federació Balear
de futbol sala (II).
5536
CZ) A la pregunta RGE núm. 877/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a atenció a
discapacitats (I).
5537
DA) A la pregunta RGE núm. 878/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a atenció a
discapacitats (II).
5537
DB) A la pregunta RGE núm. 883/06, 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 (V).
5537
DC) A la pregunta RGE núm. 887/06, 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 (IX).
5537
DD) A la pregunta RGE núm. 889/06, 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 (XI).
5537
DE) A la pregunta RGE núm. 892/06, 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 (XIV).
5537
DF) A la pregunta RGE núm. 897/06, 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 (XIX).
5537
DG) A la pregunta RGE núm. 902/06, 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 (XXIV).
5538
DH) A la pregunta RGE núm. 903/06, 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 (XXV).
5538
DI) A la pregunta RGE núm. 906/06, 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 (XVIII).
5538
DJ) A la pregunta RGE núm. 1065/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a distribució d'alumnat.
5538

(I).

DK) A la pregunta RGE núm. 1066/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resultats educatius
5538
DL) A la pregunta RGE núm. 1067/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resultats educatius (II).
5539

DM) A la pregunta RGE núm. 1068/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resultats educatius
(III).
5539
DN) A les preguntes RGE núm. 1074/06, 1075/06 i 1076/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives
a cotxes oficials, xofers a disposició del Govern de les Illes Balears i consum de benzina i/o gasoil, respectivament.
5539
DO) A la pregunta RGE núm. 1397/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes econòmiques
per a camins rurals (I).
5540
DP) A la pregunta RGE núm. 1398/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes econòmiques
per a camins rurals (II).
5540
DQ) A la pregunta RGE núm. 1399/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes econòmiques
per a camins rurals (III).
5540
DR) A la pregunta RGE núm. 1400/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes econòmiques
per a camins rurals (IV).
5540
DS) A la pregunta RGE núm. 1401/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes econòmiques
per a camins rurals (V).
5540
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DT) A la pregunta RGE núm. 1403/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a avantprojecte de llei
de règim local.
5540
DU) A la pregunta RGE núm. 1404/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a institucions de les Illes.
5540
DV) A la pregunta RGE núm. 1495/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a domini informàtic
.CAT.
5541
DX) A la pregunta RGE núm. 1494/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a llicència especial per
pesca.
5541
DY) A les preguntes RGE núm. 1505/06 i 1506/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a despeses
als ports de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears (I i II).
5541
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 11 d'abril del 2006,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
10259/05, relativa a solucions a les mancances dels jutjats
d'Eivissa i Formentera, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

5511

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Salut i Consum, Aina Maria Castillo i
Ferrer.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir,
del Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Miquel Ramon
i Juan i l'Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a dur a terme la construcció d’una nova seu per als
jutjats d’Eivissa i Formentera que doni solució definitiva a les
mancances que pateix l’Administració de Justícia a aquestes
illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia que, fins que no es materialitzi la construcció de la
nova seu dels jutjats, es realitzin d’immediat a l’actual edifici
i instalAlacions les obres i les inversions necessàries per garantir
les adequades condicions de seguretat i salubritat per tal que els
funcionaris desenvolupin la seva tasca en condicions i els
ciutadans rebin els serveis de manera adient.
3. El Parlament de les Illes Balears insta així mateix el
Govern de l’Estat a incrementar substancialment la despesa
global en els mitjans personals i materials als jutjats de les Illes
Balears i a establir una programació específica d’inversió en
noves infraestructures a fi de resoldre els dèficits estructurals
i funcionals de l’Administració de Justícia a les Illes Balears."

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 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 128 de 7 d'abril del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, 18 d'abril del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 18/06, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a gestió
de l'Hospital de Can Misses.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2871/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a supressió del vol Eivissa-Madrid a primera
hora del matí. (BOPIB 128 de 7 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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". (BOPIB 128 de 7 d'abril del
2006).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 128 de 7 d'abril del 2006).

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

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 128 de 7 d'abril del 2006).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 128 de 7
d'abril del 2006).

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

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2849/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a responsabilitats polítiques als
projectes d'autovies d'Eivissa. (BOPIB 128 de 7 d'abril del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 128 de 7 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 2868/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte "Aprendre a
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

viure des de la interculturalitat". (BOPIB 128 de 7 d'abril del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'abril del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 2686/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a garanties de la igualtat
d'accés a la funció pública. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del
2006).

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el ple RGE núm. 2851/06 i 2869/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril del 2006, s'ajornaren, a petició del Govern i atesa
l'absència del conseller de Turisme, les dues preguntes de
referència, presentades pel diputat Hble. Sr. Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista i per la diputada Hble.
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a actuacions a la finca pública de Son Real i
a expectatives de creixement del turisme de creuers,
respectivament, publicades ambdues al BOPIB núm. 128, de 7
d'abril d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 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 11
d'abril del 2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
2417/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
millora de les infraestructures dels centres educatius públics.
(BOPIB núm. 127 de 31 de març del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.

5513

Ordre de Publicació
B)

Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 2866/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril del 2006, decaigué la pregunta de referència,
presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millores de les infraestructures
judicials de les Illes Balears (BOPIB núm. 128, de 7 d'abril
d'enguany), a causa de l'absència del diputat esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril del 2006, s'aprovaren
les Resolucions relatives al Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de l'any 2003.
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cost de l'assistència sanitària prestada en tots els aspectes
prevists a la normativa vigent.

RESOLUCIONS
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears aprova el Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
2003.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a millorar la dotació econòmica de l'esmentat fons en
l'exercici 2006 i en els següents.

2. El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de
l'informe anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l'any 2003 tramès per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s'hi contenen."

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè les Illes Balears rebin compensació, mitjançant
el desenvolupament del fons de cohesió, pel cost total que ha
suportat la comunitat autònoma de les Illes Balears derivat del
pes que té la població flotant i immigrant.

A la seu del Parlament, a 11 d'abril del 2006.
El secretari:
Diego M. Guasch i Díaz.
El president:
Vicent Tur i Torres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè les Illes Balears rebin compensació dins el Fons
de cohesió sanitària pel cost real total de l'assistència sanitària
-que inclou tots els nivells assistencials, des de consultes
d'atenció primària fins a les urgències hospitalàries i els
ingressos derivats d'aquestes urgències, així com la prestació
farmacèutica que se'n derivi- prestada a pacients desplaçats
d'altres comunitats autònomes i a estrangers."

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A la seu del Parlament, 11 d'abril del 2006.
La secretària:
Carolina Torres i Cabañero.
El president:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del 2006, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7428/05,
relativa a desenvolupament de la zona estratègica sanitària, i
quedà aprovada la següent:

2.2. TEXTOS DEBATUTS

RESOLUCIÓ

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Sanitat i Consum perquè impulsi el desenvolupament de Zona
Estratègica Sanitària, la designació de centres de referència a
les Illes Balears i, en particular, la designació com a tal de
l'actual Hospital Universitari Son Dureta i del nou hospital que
el substituirà, així com el suficient finançament per a tot això."
A la seu del Parlament, 11 d'abril del 2006.
La secretària:
Carolina Torres i Cabañero.
El president:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de març del 2006, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 1489/06 i 1490/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a dipòsit de nitrogen líquid (I i II). (BOPIB núm. 124 de 10 de
març del 2006).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del 2006, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7429/05,
relativa a desenvolupament del fons de cohesió sanitària, i
quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació
B)

RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desenvolupar la normativa relativa al Fons de cohesió
sanitària de forma que compensi les comunitats autònomes pel

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE
núm. 1491/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció d'un
UNIFEED. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE
núm. 1492/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a indemnitzacions per
sacrifici animal. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de març del 2006, debaté la Pregunta RGE
núm. 1493/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits
discriminatoris a la resolució de 7 de juny del 2005. (BOPIB
núm. 124 de 10 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)

L)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
128 de 7 d'abril del 2006).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
2658/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a criteris en
l'elecció de convidats. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)

N)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
2648/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per garantir
la llibertat sindical a les empreses que donen servei a IB3.
(BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (V). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
2663/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a imparcialitat a IB3.
(BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

O)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
P)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
2664/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència de gènere.
(BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

S)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 1692/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (VI). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
T)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 1693/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (VII). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

Ordre de Publicació
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

Q)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2006, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1690/06, 1694/06 i
1695/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a Pla sociosanitari (IV, VIII
i IX). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, sobre l'actuació del Govern de les Illes Balears en
el procés electoral de la Caixa de Balears Sa Nostra (RGE
núm. 290/06).

R)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 1691/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de març del 2006, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

i Innovació qui, acompanyat de la secretària general de la seva
conselleria, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre l'estratègia
balear de prevenció i gestió de residus perillosos (RGE núm.
1486/06).

Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 4639/05.
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de març del 2006, atès l'escrit RGE núm.
2453/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acceptà
per unanimitat ajornar la proposició de referència, relativa a
compliment d'horaris comercials, del grup parlamentari
esmentat, publicada al BOPIB núm. 90, de 10 de juny del 2005.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de març del 2006, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient
qui, acompanyat del secretari general tècnic de la seva
conselleria, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.
5966/05, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d'Eivissa i Formentera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de març del 2006, procedí a elaborar el
dictamen de la proposició de llei de referència, publicada al
BOPIB núm. 100, de 9 de setembre del 2005.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
6846/05, balear de caça i pesca fluvial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de març del 2006, procedí a
elaborar el dictamen del projecte de llei de referència, publicat
al BOPIB núm. 104, de 7 d'octubre del 2005.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Debat dels informes RGE núm. 1315/06 i 2169/06,
presentats per la Sindicatura de Comptes, relatius a
l'organització, la gestió i el compte general de la Universitat
de les Illes Balears corresponent a l'exercici del 2003 i al
compte general de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l'exercici del 2004, respectivament.

B)

Rectificació de l'enunciat de les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia RGE núm.
1489/06 i 1490/06.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de març del 2006, el diputat Hble.
Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
rectificà l'enunciat de les preguntes de referència, publicades en
el BOPIB núm. 124, de 10 de març d'enguany, en el sentit de
substituir "hidrogen" per "nitrogen".

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril del 2006, es debateren
els informes de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

F)

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Aprovació de la relació de compareixences proposades al
si de la ponència encarregada d'estudiar les repercussions que
sobre l'economia balear té l'oferta del tot inclòs.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2006, d'aprovà per
assentiment la relació de compareixences proposades al si de
la ponència de referència, que és la següent:
Compareixences proposades pel Grup Parlamentari Popular:
• Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, conseller de Turisme.
• Sr. Joan Buades, advocat i membre de la Comissió d'experts
del tot inclòs, més dos portaveus.
Compareixences proposades pel Grup Parlamentari Socialista:
• President de PIMEM restauració de Mallorca i president de
PIME restauració d'Eivissa i Formentera.
• Secretaris generals d'UGT i de Comissions Obreres.
• Secretari de Restauració de la CAEB.
• Director del Centre de Recerca Econòmica de Sa Nostra.
Compareixences proposades pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista:
• Sr. Francesc Sastre Albertí, director de l'Escola de Turisme.
• Sr. Llorenç Pou Garcías, professor de la UIB, cap del
Departament d'Economia Aplicada.
Compareixences proposades pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds:
• Sr. Salvador Escrivà Rivera, com a representant dels 300
signants de l'escrit presentat al Defensor del Poble
denunciant el tot inclòs.
• Sr. César Jerez Ferrer.
Compareixences proposades pel Grup Parlamentari Mixt:
• Sr. Joan Pascual, conseller delegat de Viatges Iberoservice.
• Sr. Ferran Porto, del Club Pollentia Resort.
• Sr. Joan Rosa, hoteler (Delfín Hoteles).
• Sr. Bartomeu Bestard, president d'ANADE.
• Sr. Salvador Vila, conseller delegat d'AGA-Airlines.
• Sr. Antoni Munar, exdirector general de Promoció Turística
del Govern de les Illes Balears i exgerent de la Federació
Hotelera de Mallorca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 4443/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a viatge als
Estats Units. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del 2005).
El cost del viatge del conseller als Estats Units els passats
9 i 10 de juny del 2005 per a la promoció de productes de les
Illes Balears fou de 4.446,78 euros.
Palma, 21 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 4504/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a ingressos de
la venda de productes i serveis per a la Fundació per al
desenvolupament sostenible de les Illes Balears. (BOPIB núm.
89 de 3 de juny del 2005).
No hi ha cap empresa pública ni organisme dependent del
Govern que destini una part dels seus ingressos obtinguts
mitjançant la venda de productes i serveis a la Fundació per al
desenvolupament sostenible de les Illes Balears.
Palma, 24 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 4505/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a previsió
d'ingressos de la venda de productes i serveis per a la
Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del 2005).
La Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears no té cap possibilitat d'ingressos per al 2005 obtinguts
mitjançant la venda de productes i serveis per part de les
empreses públiques i organismes dependents del Govern.
Palma, 24 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
A les preguntes RGE núm. 4915/05, 4916/05 i 4917/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, relatives a objectius del viatge realitzat a Nova York,
empreses que han viatjat a Nova York i subvenció concedida
a les empreses que han viatjat a Nova York, respectivament.
(BOPIB núm. 91 de 17 de juny del 2005).
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L'objectiu del programa de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia a Nova York és el de promocionar els
productes industrials de les Illes Balears en el mercat americà
d'acord amb els programes que desenvolupa el CDEIB dedicats
a la promoció exterior dels productes de qualitat de les Balears.
Aquestes accions de promoció exterior s'inscriuen dins el
programa Ibexport de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, programa que pretén facilitar i promoure, amb suport
econòmic i amb suport tècnic i d'assessorament, les accions i
estratègies de promoció exterior i d'internacionalització que
duguin a terme les empreses de Balears. De fet, la idea bàsica
és desenvolupar i activar un servei de suport proactiu, eficaç i
integral que unifiqui actuacions ara disperses i que optimitzi
recursos, tot amb la finalitat d'augmentar la base d'empreses
exportadores i d'ajudar els empresaris a avançar en el repte de
la internacionalització i a superar les dificultats o els obstacles
que poden trobar en els processos de sortida i comercialització
exterior.

A la passarelAla 5 Star New York es varen presentar peces
de:
- Creadors de colAleccions: Xisco Caimari, Teresa Andreu,
Anabel Ribas i Cati Ferragut, José Miró, Magines, Sebastià
Pons, Tania del Viejo, Tolo Crespí.
- Joves dissenyadors de Mallorca: Lourdes Colom (Escola
Ars Nova), Miquel A. Company (Escola Balear de Disseny),
Noemí Mas, Maria Genovart (Escola Balear de Disseny) i
Xisca Caldentey (Escola Blau).
- Joves dissenyadors d'Eivissa: Toni i José Bonet (Escola
d'Arts d'Eivissa).
En relació a les empreses de les Illes que van cedir els seus
articles per a la passarelAla, aquestes sumaven un total de 98.
D'aquestes, 8 són les firmes dels creadors de colAleccions que
hi participaren. La resta, un total de 90, són, per sectors, 16
empreses de confecció de pell, 26 de confecció en tèxtil, 29 de
calçat, 3 de complements en pell i 16 de bijuteria. Les empreses
colAlaboradores varen ser les següents:

En el cas de la promoció efectuada els dies 9 i 10 de juny a
Nova York, va tractar d'obrir vies de penetració al mercat nordamericà per a la producció de moda de les Illes procedent de
les indústries del calçat, de la confecció i complements de pell,
de bijuteria i d'articles procedents del sector de la confecció
tèxtil. La promoció d'aquests productes s'ha plantejat de manera
integrada a través de la presentació d'una passarelAla de moda,
amb l'interès que es pugui constatar que el sector productiu de
les Illes compta amb capacitat d'abastar una gran diversitat
d'articles, tots ells de qualitat, així com valors propis per
introduir-se en els diversos mercats internacionals que
conformen les modes i les tendències.

- Empreses de confecció en pell: Best Fashion, Amge,
Plaju, Heitorn, Janto Ros, Vilser, Mayjas, Morales, Munper,
Pedrona, Tuent, Eylan i Xisca Capellà (Mallorca). Nagore i
Looky (Menorca). Jazzpiel (Eivissa):

Així mateix, els actes programats a Nova York comptaven
amb l'objectiu de promoure a l'important mercat nord-americà
la producció agroalimentària de qualitat a les Illes.

- Empreses de calçat: Tony Mora, Babuchas Astor, Tomeu,
Velleto, George's, Kohe by Kollflex, Camper, Carmina
Shoemaker, Kobax, Barrats, Dos peus, Lotusse, Envant,
Farrutx, Rexac's, Yanko i Bingobango (Mallorca). Ria,
Homer's, Gomila Melià, Úrsula Mascaró, Juan Uris, Biel Serra,
Nagore, Salord Jover, Pons Quintana, Looky, Florit i Torrent
(Menorca).

La promoció a Nova York tant dels productes relacionats
amb la moda com dels productes agroalimentaris es va centrar
en la presentació de productes de qualitat, els productes que pels valors artesanals, per la capacitat de sumar tradició i
innovació, per disposar de distintius de qualitat reconeguts, pel
caràcter d'exclusivitat diferenciat o per l'important component
de disseny o de marca- són considerats productes "Cinc
estrelles". Aquests productes, que reben una especial atenció en
els programes de promoció exterior, es van presentar a Nova
York sota el títol Five Star New York.
La passarelAla de moda 5 Star New York, presentada el dia
9 de juny, va presentar una selecció de les millors marques de
productes de calçat, confecció i complements de pell, bijuteria
i confecció tèxtil de les Illes. Aquesta selecció d'articles es va
acompanyar de peces de vestir dissenyades per prestigiosos
creadors de les Illes que tenen colAleccions pròpies i per
dissenyadors joves que destaquen a l'àmbit de les escoles de
disseny de les Illes.

- Empreses de confecció de teixits: Anthony Debois,
Bianca, Catalina Bonet, Harvey Musin, Gloria Bendita, Fanny
Fox, Francisca Ferrer, Ibimoda, Jazzpiel, José María Díez,
Juanita Díaz, Kassia Keren, Lipstick-LCK, Luís Ferrer, María
Nieves Tur, Maná, Mapamundi, Maru García, Mónica Pérez,
Pepa Bonet, Piluca Bayarri, Sonia Ruiz, Tres Ibiza i Yebysa
(Eivissa). Eva Cardona i Jesús Costa (Formentera).

- Empreses de complements: Encueros i Seyma (Mallorca).
Ishvara (Formentera).
- Empreses de bijuteria: Alfredo Arias, Cadena Cardés SA,
Carino Fashion, Clara Bijoux SL, Comercial Isleña-Sucesores
de Juan Melsión SA. Fèlix Disseny SL. Fus Balear Disseny
SAL. Hijos de José Vidal Venturini SL. Industrial Sintes, Itutco
SL. Metalfor SL i Plastimoda SA (Menorca). Dumafe CB,
Madreperla SA, Perlas Orquídea SA i Perlas Sureda SA
(Mallorca).
La degustació gastronòmica programada per al dia 10 de
juny, 5 Star Tapas, va tenir com a objectiu promoure les
exportacions de productes agroalimentaris de qualitat,
productes "Cinc estrelles", de les Illes Balears. Aquesta
presentació es va efectuar en forma de tapes. La preparació dels
plats-tapes oferts a la degustació va ser obra de Bartomeu
Trias, xef -juntament amb Óscar Martínez- del restaurant
Xoriguer de Palma de Mallorca. Els plats es van elaborar amb
productes de totes les Illes: plats amb tomàtigues treballades
amb totes les seves variants -seques, amb oli, en compota, en
mousse-, ametlles, formatge de Maó-Menorca i de Formentera,
tàperes, gambes de Sóller, peix sec de Formentera, coques
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diverses, gató d'ametlla, flaó d'Eivissa, olives, oli d'oliva i
sobrassada.
Palma, 21 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 4918/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a relació
d'empreses desplaçades a la Xina. (BOPIB núm. 91 de 17 de
juny del 2005).
En el viatge al qual fan referència no es va desplaçar cap
empresa a la Xina, ja que es va produir amb motiu del viatge
inaugural de la línia de comunicació directa entre Espanya i
Beijing que va obrir la companyia Air Europa.
L'estada del conseller Josep Juan Cardona a la República
Popular Xinesa va ser aprofitada per seguir un ample programa
d'entrevistes institucionals i contactes oficials sobre matèries de
promoció exterior.
Palma, 21 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 5534/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a la no
realització de la consulta preceptiva al Consell Escolar de les
Illes Balears sobre creació de l'observatori i el comissionat per
a la convivència escolar en els centres educatius de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
Mitjançant el Decret 57/2005, de 20 de maig, el Consell de
Govern es limita a crear uns òrgans de caràcter consultiu i
representatiu, sense personalitat jurídica (l'observatori i el
comissionat), adscrits a la Conselleria d'Educació i Cultura, i a
regular-ne l'organització i el funcionament.
D'acord amb l'article 43.3 de la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, "l'audiència no serà exigible
amb relació als projectes de disposicions que regulin
l'organització del Govern, de l'administració de la comunitat
autònoma o de les entitats públiques que en depenguin".
Una cosa seria que l'observatori proposés l'aprovació
d'alguna disposició de caràcter general encaminada a millorar
el desenvolupament de l'activitat escolar en els centres
educatius de la comunitat autònoma; aleshores sí que aquesta
disposició, dependent del contingut, s'hauria de consultar amb
el Consell Escolar de les Illes Balears.
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 5535/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
valoració de mèrits per al càrrec de comissionat per a la
convivència escolar en els centres educatius de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
A data d'avui el comissionat per a la convivència escolar en
els centres educatius de les Illes Balears ja ha estat seleccionat.
Us adjuntam currículum del Sr. Jordi Llabrés Palmer, que
ocupa aquest càrrec.
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
El currículum adjunt a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 5553/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a tècnic
universitari en gestió de PIME familiar. (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears, el juliol del 2004
varen signar un conveni de colAlaboració després de contactes
mantinguts amb els sectors empresarials i del comerç, amb la
voluntat de desenvolupar activitats dirigides a afavorir la
formació i la promoció de petites i mitjanes empreses i per
fomentar l'esperit emprenedor dels joves empresaris de les Illes
Balears.
El títol de tècnic universitari en gestió de la petita i mitjana
empresa, familiar i de comerç, és un títol propi dins la titulació
progressiva oferta per l'Escola de Ciències Empresarials.
La UIB imparteix les assignatures de lliure configuració en
matèria de tècniques de comerç exterior per a les petites i
mitjanes empreses i d'anàlisi economicofinancera per a les
petites i mitjanes empreses dins els seus plans d'estudis de l'any
acadèmic 2004-2005. Aquestes assignatures, amb els títols
"Tècniques de comerç exterior per a les PIME" i "Anàlisi
economicofinancera per a les PIME", són necessàries per
aconseguir el títol de tècnic universitari en gestió de la petita i
mitjana empresa, familiar i de comerç. A més, l'assignatura
"Anàlisi economicofinancera de les PIME" s'oferirà dins els
itineraris per aconseguir els títols de tècnic universitari en
finances empresarials i de tècnic universitari en comptabilitat
i fiscalitat, amb una durada, cada una de les dues assignatures,
de 60 hores.
La UIB afegirà en els comunicats, els documents i la
publicitat el missatge "assignatura finançada per la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears".
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El present acord té una vigència d'un any acadèmic, si bé és
voluntat de les parts treballar perquè tengui continuïtat en el
temps.

L'import total abonat per la Fundació en concepte de
tanques publicitàries a Mallorca, Menorca i Eivissa és de
30.000 euros.
Palma, 17 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

L'equip de direcció de l'Escola de Ciències Empresarials
valora molt positivament la posada en marxa d'aquestes
assignatures i considera que tant els programes desenvolupats
com els professors que n'han assumit la docència han respost
amb èxit a les expectatives creades.

Ordre de Publicació
Aquest títol propi es va oferir per primera vegada el curs
2004-2005 en el marc del conveni abans esmentat. Durant el
curs 2005-2006 es continuen impartint aquests estudis que han
de conduir, com hem dit, a l'obtenció d'un títol propi de la UIB.
Està prevista la continuïtat durant el curs 2006-2007.
Palma, 9 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

K)
A la pregunta RGE núm. 6250/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost de la
publicitat de la Targeta Verda als mitjans de comunicació
escrits. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).
El cost total de la campanya de publicitat realitzada durant
el mes de juliol en els següents mitjans de comunicació és de
64.891,32 euros.
Última Hora
Diario de Mallorca
El Mundo Día de Baleares
Qué
Diario de Ibiza
Diario de Menorca

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 5562/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projecte
d'intranet educativa. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).
La intranet educativa va ser dissenyada conjuntament per la
Direcció General de Tecnologia i la Direcció General
d'Administració Educativa i d'Inspecció per tal que s'ajustàs als
requisits tècnics vigents a la comunitat autònoma de les Illes
Balears i pogués donar un servei útil a la comunitat educativa
de les Illes Balears.
Concebuda com una extensió de la intranet del Govern, en
varen ser encarregats els elements físics d'amplada de banda
així com també els de control i seguretat a partir del novembre
del 2005. Alguns d'aquests materials (CISCO Systems) es
munten per càrrega directa i no se'n disposa en existència.
La previsió és fer la recepció dels materials dins la primera
quinzena del mes de febrer, completar els desplegaments
tècnics i els serveis centrals abans del març. Fer una fase pilot
a la qual s'acollirien devers 10 centres (un d'ells fictici per al
control de rendiment) durant el mes d'abril, i començar el
desplegament, sotmesa aquesta fase al resultat de les proves de
posada a punt, a continuació. El temps estimat per al
desplegament complet en tots els centres docents és d'entre dos
i tres mesos.

15.000 euros
18.168 euros
6.000 euros
13.100 euros
7.000 euros
5.623,32 euros

Palma, 17 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 6782/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
problemes amb l'edifici de l'escola pública Santa Isabel de
Palma (I). (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).
L'edifici de l'escola pública Santa Isabel de Palma no
presenta cap problema a l'inici de curs. S'ha de recordar que el
colAlegi Santa Isabel és un edifici dels anys quaranta i que la
Conselleria d'Educació i Cultura el que farà serà modernitzar
l'edifici.
Palma, 14 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

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

M)
A la pregunta RGE núm. 6783/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
problemes amb l'edifici de l'escola pública Santa Isabel de
Palma (II). (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 6249/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost de les
tanques publicitàries de la Targeta Verda. (BOPIB núm. 100
de 9 de setembre del 2005).

L'edifici de l'escola pública Santa Isabel de Palma és un
edifici dels anys quaranta i per això la Conselleria d'Educació
i Cultura el modernitzarà aprofitant que al centre no hi haurà
alumnes.
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Santa Ponça, 28 de març del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Palma, 14 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
N)

R)

A la pregunta RGE núm. 6784/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
repercussions dels problemes a l'edifici de l'escola pública
Santa Isabel de Palma. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre
del 2005).

A la pregunta RGE núm. 9677/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a declaracions
del president del Foment del Turisme de Menorca. (BOPIB
núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

Cap, ja que el curs va començar amb total normalitat.

Qualsevol opinió és absolutament respectable, si bé el
Govern desconeix el context en què foren realitzades aquestes
declaracions i el seu contingut mateix.

Palma, 14 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

O)
A la pregunta RGE núm. 7052/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a convenis
amb l'Ajuntament de Calvià (I). (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria
General, la Conselleria d'Interior té signats 4 convenis i 2
protocols de colAlaboració amb l'Ajuntament de Calvià.

S)
A la pregunta RGE núm. 9678/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a promoció
turística de Menorca. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del
2005).
Sí, la intenció del Govern és comptar amb el consens més
ampli possible.
Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Marratxí, 21 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)

T)

A la pregunta RGE núm. 7900/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Conservatori
Professional de Música i Dansa de Menorca. (BOPIB núm.
110 d'11 de novembre del 2005).

A la pregunta RGE núm. 9686/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reconversió
d'hotels en habitatges. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del
2005).

Les despeses de funcionament de l'any 2005 del
Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca han
estat 28.430,46 euros.

Aquesta és una qüestió que s'ha de plantejar en el si de la
Mesa de Turisme recentment aprovada.
Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 14 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 8574/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a partits de
futbol a IB3. (BOPIB núm. 112 de 25 de novembre del 2005).
Les retransmissions dels partits de futbol que IB3, com a
ràdio i televisió autonòmiques de les Illes Balears, realitza són,
evidentment, absolutament intelAligibles per als ciutadans de les
Illes Balears. Des que començaren les emissions de la cadena,
no hem deixat de treballar de forma continuada per millorar-ne
la qualitat i l'interès.

U)
A la pregunta RGE núm. 9692/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (VI). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).
Vuit.
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Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 10 de febrer del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

A la pregunta RGE núm. 9693/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (VII). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 9711/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXV). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).

Els contractes d'assistència tècnica tramitats per la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2003 són un total de
18 expedients.

D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria
General de la conselleria, durant l'any 2004 la Conselleria
d'Interior ha signat dos contractes de consultoria i assistència.

Ordre de Publicació
V)

Palma, 19 de gener del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 9698/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XII). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria
General de la conselleria, durant l'any 2003 la Conselleria
d'Interior ha signat dos contractes de consultoria i assistència.
Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 9705/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XIX). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Quatre.
Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 9718/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXII). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Tres.
Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 9719/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXIII). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Els contractes d'assistència tècnica tramitats per la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2005 són un total de
21 expedients.
Palma, 10 de febrer del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

A la pregunta RGE núm. 9706/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XX). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 9724/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXVIII). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).

Els contractes d'assistència tècnica tramitats per la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2004 són un total de
18 expedients.

D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria
General de la conselleria, durant l'any 2005 la Conselleria
d'Interior ha signat onze contractes de consultoria i assistència.

Ordre de Publicació
Z)
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Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 9731/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (VI). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
83.615,62 euros.
Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 9732/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (VII). (BOPIB núm. 113 de 2
de desembre del 2005).
L'import pagat durant l'any 2003 per part de la Conselleria
de Medi Ambient pels contractes d'assistència tècnica
ascendeix a la quantia d'1.126.691,14 euros.
Palma, 19 de gener del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 9737/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XII). (BOPIB núm. 113 de 2
de desembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria
General de la conselleria, l'import total pagat per motiu de
contractes d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la
Conselleria d'Interior fou de 57.000 euros.
Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 9744/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XIX). (BOPIB núm. 113 de 2
de desembre del 2005).
79.433,10 euros.
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Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 9745/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XX). (BOPIB núm. 113 de 2
de desembre del 2005).
L'import pagat durant l'any 2004 per part de la Conselleria
de Medi Ambient pels contractes d'assistència tècnica
ascendeix a la quantia de 952.085,69 euros.
Palma, 19 de gener del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 9750/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXV). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria
General de la conselleria, l'import total pagat per motiu de
contractes d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la
Conselleria d'Interior fou de 97.600 euros.
Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 9757/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXII). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).
29.460,96 euros.
Palma, 20 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 9758/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIII). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).
L'import pagat durant l'any 2005 per part de la Conselleria
de Medi Ambient pels contractes d'assistència tècnica
ascendeix a la quantia de 849.764,15 euros.
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Palma, 19 de gener del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 9763/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVIII). (BOPIB núm. 113
de 2 de desembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria
General de la conselleria, l'import total pagat per motiu de
contractes d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la
Conselleria d'Interior fou de 348.947,47 euros.
Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

s'han formalitzat 9 operacions, 2 amb persones jurídiques i 7
amb persones físiques.
Palma, 10 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 9818/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
convocatòries de la Junta Rectora del Parc de Llevant.
(BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del 2005).
La Conselleria de Medi Ambient no ha convocat la Junta
Rectora del Parc natural de Llevant ja que en aquest període de
temps s'ha iniciat el procediment d'inici d'un pla d'ordenació de
recursos naturals.
Dintre del primer trimestre del 2006 es convocarà
l'esmentada junta rectora.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 9767/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a festival
de música antiga Speculum Musicale. (BOPIB núm. 113 de 2
de desembre del 2005).
L'aportació econòmica de l'IBATUR a l'organització del II
Festival de música antiga Speculum Musicale és de 10.000
euros.
Palma, 23 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 9768/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a XI
Simpòsium I Jornades internacionals de l'orgue històric de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
L'aportació econòmica de l'IBATUR a l'organització del XI
Simpòsium i Jornades internacionals de l'orgue històric de les
Illes Balears és de 12.000 euros.
Palma, 23 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 9817/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a resultats
de crèdits verds atorgats arran del conveni amb caixes
d'estalvi. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del 2005).
Segons la informació per les entitats financeres Sa Nostra
i La Caixa, en el 2004 es formalitzaren 20 operacions, 3 amb
persones jurídiques i 17 amb persones físiques. I en el 2005

Palma, 9 de febrer del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 9819/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
abocaments de la depuradora de Campos. (BOPIB núm. 115
de 16 de desembre del 2005).
En relació als abocaments accidentals d'aigua depurada a
l'EDAR de Campos els informem que, de manera urgent, s'han
adoptat les següents mesures:
1. Recuperació dels terrenys afectats.
2. Elaboració d'un estudi agronòmic per avaluar la viabilitat de
destinar l'afluent de la depuradora per a reg agrícola.
3. SolAlicitar l'autorització de la Direcció General de Recursos
Hídrics per posar en pràctica les conclusions de l'estudi
agronòmic.
Palma, 6 de febrer del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 9876/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a relació
contractual amb el Sr. Garriga Rosselló. (BOPIB núm. 115 de
16 de desembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de
Gestió Econòmica de la conselleria, al sistema comptable del
Govern de les Illes Balears hi consta registrada més d'una
persona amb els llinatges Garriga Rosselló.
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De totes maneres cap d'elles no ha rebut cap remuneració
econòmica a càrrec de la Conselleria d'Interior.
Marratxí, 24 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 9974/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (II). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).
Les actuacions concretes que s'han realitzat en rutes
cicloturístiques amb els 562.318,47 euros de l'ecotaxa són les
següents:
- Execució de rutes cicloturístiques a Mallorca, 180.450,89
euros.
- Conveni de colAlaboració entre l'Institut d'estratègia
turística de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera per a la realització del Pla de rutes cicloturístiques
d'Eivissa i Formentera, 345.998,70 euros.
- Material informatiu i promocional de les rutes
cicloturístiques, 6.188,88 euros.
- Redacció del projecte d'ampliació de les rutes
cicloturístiques a Mallorca, 29.680,00 euros.
Total: 562.318,47 euros.
Palma, 8 de febrer del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 10166/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a font per
a la reducció d'emissions de CO2. (BOPIB núm. 117 de 16 de
gener del 2006).
Tal i com s'ha indicat a la resposta a la pregunta 10167, la
reducció serà la conseqüència de la substitució dels
combustibles líquids que s'usen actualment (fueloil i gasoil) per
gas natural.
Palma, 7 de febrer del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 10167/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a reducció
d'emissions de CO2. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).
Entenent que la pregunta es refereix a les emissions
derivades de la generació d'energia elèctrica, l'estudi bàsic és
la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes
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Balears, que preveu una reducció d'1,5 Mt. de diòxid de
carboni en aquests procediments de base a l'ús de gas natural en
lloc d'altres combustibles líquids més contaminants.
Palma, 7 de febrer del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 10378/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal de confiança de la Conselleria de Turisme (I).
(BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
En concepte de dietes el Sr. Joan Domínguez no ha
percebut cap tipus d'ingrés durant l'any 2005. Ha percebut el
pagament ocasionat pels bitllets i per les despeses dels viatges
i les reunions de treball realitzats.
Palma, 6 de febrer del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 27/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a liquidació dels
pressuposts de la Fundació Balears Sostenible de l'any 2005.
(BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
Segons l'article 36 dels estatuts de la FDSIB, "els comptes
anuals s'aprovaran pel patronat de la Fundació en el termini de
sis mesos des del tancament de l'exercici, i es presentaran al
protectorat dins els deu dies hàbils següents a la seva
aprovació."
El patronat que correspon a l'aprovació esmentada encarar
no s'ha realitzat.
Palma, 16 de febrer del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 115/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nova
escola de Llucmajor. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del
2006).
Sí, és un solar situat on acaba l'edificació del centre urbà, a
la zona d'expansió per fora de la ronda de migjorn, just al costat
del parc de bombers local, amb un carrer d'accés que serà de
nova obertura.
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

5528

BOPIB núm. 130/fascicle II - 28 d'abril del 2006

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 116/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nova
escola de primària de Binissalem. (BOPIB núm. 119 de 27 de
gener del 2006).
En l'actualitat aquest centre es troba a nivell de redacció de
projecte d'execució.
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BB)
A les preguntes RGE núm. 167/06 i 183/06, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a
consorcis de recursos sociosanitaris (II) i a execució del
pressupost del consorci de recursos sanitaris. (BOPIB núm.
119 de 27 de gener del 2006).
D'acord amb la informació solAlicitada, s'adjunta còpia de la
liquidació dels pressuposts dels consorcis de recursos
sociosanitaris i assistencials de Mallorca i d'Eivissa i
Formentera de l'any 2004; còpia de la liquidació dels
pressuposts dels consorcis de recursos sociosanitaris i
assistencials de Mallorca i d'Eivissa i Formentera del 2005 i
que a dia d'avui són dades indicatives ja que els comptes
corresponents a l'exercici en qüestió es troben pendents
d'aprovació. La informació corresponent al consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de Menorca no existeix,
ja que aquest no estava constituït.
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
Les còpies a què es refereix la resposta queden dipositades
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BC)
A les preguntes RGE núm. 302/06 i 303/06, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a
Fundació per a l'Ajuda a la Reinserció (I i II). (BOPIB núm.
120 de 3 de febrer del 2006).
D'acord amb les informacions facilitades per la gerent de la
Fundació d'Ajuda a la Reinserció, la relació de programes i
activitats que promou la fundació és la següent:
- Programa d'interès general subvencionat pel SOIB i l'FSE
per a la contractació de treballadors que provenen de l'atur.
- Programa Inserta-1: estudi de l'evolució de conductes
delictives dels anys 2000 a 2005.
- Programa Inserta-2: promoció d'activitats esportives als
centres penitenciaris de Mallorca i d'Eivissa.
- Programa Inserta-3: gestió del compliment de penes
respecte de condemnats pels tribunals de les Illes Balears i

d'altres comunitats autònomes a persones residents a les Illes
Balears.
Marratxí, 28 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 304/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
per a l'Ajuda a la Reinserció (III). (BOPIB núm. 120 de 3 de
febrer del 2006).
D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears de 22 de
desembre del 2004, el president del patronat de la Fundació és
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, i el Sr. Luís Grau Montaner,
funcionari de carrera adscrit a la Direcció General d'Interior de
la Conselleria d'Interior, consta com a secretari.
Les responsabilitats i funcions del president i del secretari,
a més d'apoderats del patronat de la Fundació, figuren als
articles 18 i 19 dels estatuts de la Fundació:
"Article 18. El president. Correspon al president exercir la
representació de la Fundació davant tota classes de persones,
autoritats i entitats públiques o privades; convocar les reunions
del patronat, presidir-les, dirigir-ne els debats i, si n'hi ha,
executar els acords. Per fer-ho pot dur a terme tota classe
d'actes i signar els documents necessaris amb aquesta finalitat.
Article 19. El secretari i el tresorer. Són funcions del secretari
custodiar tota la documentació pertanyent a la Fundació,
estendre les actes corresponents a les reunions del patronat,
expedir els certificats i els informes necessaris i totes les
funcions que li deleguin expressament. En els casos de malaltia,
absència o vacances, el vocal més jove del patronat ha
d'assumir les funcions del secretari..."
A més s'ha de tenir en compte el que disposa la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.
Marratxí, 28 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 305/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
per a l'Ajuda a la Reinserció (IV). (BOPIB núm. 120 de 3 de
febrer del 2006).
Les funcions que desenvolupa la directora gerent de la
Fundació d'Ajuda a la Reinserció són les següents:
La directora gerent exerceix les funcions d'administració i
de gestió ordinària i, en general, les funcions executives que li
atribueixi per delegació, comissió o apoderament el patronat de
la Fundació, sense perjudici de les facultats reservades al
president i al patronat.
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En particular, dins les directrius que el patronat de la
Fundació assenyali i sense perjudici de les revocacions o noves
delegacions que es puguin produir, són atribucions de la
directora gerent les següents:
- Auxiliar el president en les activitats per al compliment de
les finalitats de la Fundació.
- Executar els acords del patronat i vetllar el seu
compliment.
- Dirigir el personal i tots els serveis de la Fundació i
inspeccionar-los.
- Informar el president i el patronat de totes les qüestions
que facin referència a la gestió de la Fundació.
- Executar les funcions i les facultats que li deleguin el
president o el patronat.
- En general, totes les altres funcions que corresponguin a
la gestió de l'entitat dins de les directrius que estableixin el
president o el patronat de la Fundació o que aquests li
atribueixin.
Marratxí, 28 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
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Ordre de Publicació
BH)
A les preguntes RGE núm. 546/06 i 547/06, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives
a danys provocats per les obres de soterrament del metro (II).
(BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
La construcció de túnels, particularment en zones urbanes,
comporta riscs que es minimitzen amb estudis geològics del
terreny sobre el qual s'actua i amb l'elecció del mètode més
adequat per a cada cas. Per tot això, prèviament a l'elecció de
l'estructura a executar, es va realitzar, el mes d'agost del 2004
durant la redacció del projecte, la corresponent campanya de
sondejos; posteriorment, el març del 2005, se'n va realitzar una
altra complementària, de contrast, per l'empresa constructora
adjudicatària.
Una vegada caracteritzat el terreny es va optar per una
fonamentació per pilotatge, fonamentació profunda que
s'utilitza per trobar l'estrat resistent on s'ha de cementar i capaç
de suportar una càrrega aïllada sense que es produeixin seients
en l'entorn de l'obra.
Per tot això es pot dir que:

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 306/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
per a l'ajuda a la reinserció (V). (BOPIB núm. 120 de 3 de
febrer del 2006).
Segons les informacions facilitades per la gerent de la
Fundació d'Ajuda a la Reinserció, aquesta no ha rebut cap tipus
d'ajut econòmic de persones o entitats privades.
Marratxí, 28 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
BG)
A la pregunta RGE núm. 307/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
per a l'ajuda a la reinserció (VI). (BOPIB núm. 120 de 3 de
febrer del 2006).
Segons les informacions facilitades per la gerent de la
Fundació d'Ajuda a la Reinserció, les ajudes econòmiques
d'entitats públiques rebudes per al Fundació són les següents:
- Per la gestió de treballs en benefici de la comunitat:
118.000 euros; Conselleria de Treball i Formació.
- Pel foment de l'ocupació Objectiu 3: 48.620,85 euros.
Conselleria de Treball i Formació.
- Pel projecte de treball de camp de conductes delictives:
4.570 euros. Conselleria de Presidència i Esports.
Marratxí, 28 de febrer del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

1. El mètode constructiu amb el qual s'està executant
actualment l'obra del soterrament del ferrocarril en el carrer
Jacint Verdaguer és l'idoni per al tipus d'obra, terreny i entorn
en el qual se situa.
És el més adequat i contrastat per evitar:
- El moviment dels marges de l'obra.
- Els desplaçaments laterals del terreny confinat.
2. Els paràmetres de càlcul estan basats en estudis geotècnics
exhaustius que han estat contrastats posteriorment amb les
excavacions ja realitzades.
3. Els mateixos càlculs que dimensionen els elements
estructurals de l'obra compleixen totes les recomanacions i
normatives vigents referents a això. Aquestes es consideren
suficientment contrastades amb l'experiència a nivell nacional
i europeu.
4. Les fissures observades al colAlegi públic Santa Isabel, per la
seva disposició (en la paret més allunyada de les obres del
soterrament; en la façana més propera no s'ha detectat cap
moviment), per la seva tipologia (d'assentament diferencial en
paret mitgera entre edificis de diferent antiguitat i tipologia
estructural) i per la seva edat (abans d'iniciar-se les obres del
soterrament), no indueixen ni poden considerar-se causades per
aquestes obres.
5. Abans de l'inici de les obres de pilotatge es va efectuar un
aixecament d'acta notarial en el qual queda reflectit l'estat de
les façanes pròximes a la zona d'obres. A més es van colAlocar
punts de control topogràfic al llarg del carrer Jacint Verdaguer
per amidar els possibles moviments horitzontals i verticals dels
edificis limítrofs, no havent-se detectat fins al moment
(seguiment quinzenal) cap moviment.
6. Independentment d'aquest seguiment quinzenal de les
façanes es realitza un seguiment dels habitatges que segons els
seus propietaris han sofert algun tipus de dany (fissures). Dels
12 habitatges visitats cap d'ells no presenta danys estructurals
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o que posin en perill directament o indirecta la seguretat de
l'estructura o dels que l'habiten.
En aquests moments, i contrastats per l'IBISEC, s'està duent
a terme una sèrie d'estudis que pretenen determinar:
- L'estat de l'edifici on s'ubica el colAlegi públic.
- La possible causa de la vibració percebuda el 18 de
novembre.
Les empreses contractades per a això són:
- Laboratorio Balear de la Construcción.
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
A falta dels informes definitius, en els previs, dels quals fins
ara es disposa, sembla clar que:
- Independentment del seu origen, les vibracions percebudes
no arriben a valors susceptibles de produir danys en la seva
estructura.
- Les lesions de l'edifici no poden relacionar-se amb l'efecte
de les vibracions.
- Per determinar l'origen de la vibració i descartar o no
qualsevol hipòtesi de les que fins ara s'especulen (explosions de
pedreres o l'obra del soterrament de les vies) és necessari
recórrer a la presa de dades experimentals. Es procedirà a
instalAlar sensors de vibracions en el colAlegi i a fer un
seguiment de les activitats de l'obra i de les explosions
programades a les pedreres que aquests dies varen tenir
activitat.
A tot això, si conclosos els esmentats estudis es determina
la implicació d'alguna activitat de l'obra en la intranquilAlitat
produïda el 18 de novembre als alumnes del colAlegi, i tenint en
compte que no s'ha produït cap dany material ni personal,
s'assumiran les responsabilitats que per a aquests casos
determina la legislació vigent.
Palma, 8 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, la implantació dels plans de salvament
de platges es du a terme d'acord amb els convenis de
colAlaboració signats amb tots els ajuntaments costaners de la
nostra comunitat autònoma.
Marratxí, 20 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BK)
A la pregunta RGE núm. 596/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a
famílies durant el 2005. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del
2006).
D'acord amb la formulació de la pregunta no queda clar a
quin programa o línia d'ajuts fa referència la Sra. Diputada.
Palma, 6 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BL)
A la pregunta RGE núm. 597/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
execució de programes per a l'atenció de famílies desfavorides.
(BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
D'acord amb la resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, de convocatòria de les
subvencions que en matèria de família s'atorguen a les
corporacions locals de les Illes Balears per dur a terme el
programa d'educació familiar i atenció a les famílies
desfavorides i en situació de risc, corresponent a l'exercici
pressupostari de l'any 2005 (BOIB núm. 28 ext. de
28/02/2005), s'han atorgat les subvencions següents:

Ordre de Publicació
BI)
A la pregunta RGE núm. 591/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Pla de
salvament a les platges (I). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, la dotació total de la partida
pressupostària del Pla de platges és d'un milió d'euros.
Marratxí, 20 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta RGE núm. 592/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Pla de
salvament a les platges (II). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Alcúdia
Ajuntament d'Artà
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Manacor
Mancomunitat Pla de Mallorca
Mancomunitat des Raiguer
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Sant Antoni
Ajuntament de Sant Llorenç
Ajuntament de Sant Joan de L.
Ajuntament de Sa Pobla

11.452 euros
11.452 euros
13.640 euros
18.017 euros
15.829 euros
13.640 euros
11.452 euros
13.640 euros
18.017 euros
15.829 euros
24.582 euros
11.452 euros
11.452 euros
15.829 euros
15.829 euros
7.075 euros
10.853 euros
15.829 euros
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Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Ses Salines
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Santa Eulària

7.075 euros
9.586 euros
11.452 euros
18.016 euros

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

Ordre de Publicació
BM)
A la pregunta RGE núm. 640/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cursos
d'informàtica per a dones pageses (IV). (BOPIB núm. 122 de
17 de febrer del 2006).
Cap.
Palma, 10 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BN)
A la pregunta RGE núm. 641/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cursos
d'informàtica per a dones pageses (III). (BOPIB núm. 122 de
17 de febrer del 2006).
Andrés Gómez Caparrós, enginyer tècnic en informàtica de
gestió.
Palma, 10 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BO)
A la pregunta RGE núm. 642/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cursos
d'informàtica per a dones pageses (II). (BOPIB núm. 122 de
17 de febrer del 2006).
0 euros.
Palma, 10 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 643/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cursos
d'informàtica per a dones pageses. (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
ASAJA-Balears.
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Palma, 10 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BQ)
A la pregunta RGE núm. 741/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sistema de
finançament autonòmic (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
El Govern de l'Estat s'ha negat, en el si del Consell de
Política Fiscal i Financera, a donar cap tipus d'informació del
sistema de finançament pactat a Catalunya; per tant aquest
govern no es pot pronunciar ni a favor ni en contra, ja que les
notícies aparegudes en premsa són diferents segons fonts de
CiU o del conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, Hble. Sr. Castells, i en cap cas no apareix com
afectaran les assignacions d'anivellament i els ingressos
provinents dels tributs compartits (IRPF, IVA, imposts
especials...).
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BR)
A la pregunta RGE núm. 742/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sistema de
finançament autonòmic (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
El Govern de les Illes Balears, en data 12 d'abril del 2005,
va expressar a la seu del Parlament de les Illes Balears (en la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts) la seva proposta de les línies
del nou model de finançament autonòmic.
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BS)
A la pregunta RGE núm. 744/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a avantprojecte de
llei municipal i de règim local. (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
La Conselleria d'Interior ha sotmès el text d'avantprojecte
de llei municipal i de règim local a participació i audiència,
entre d'altres, a tots els municipis de les Illes Balears.
Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
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Ordre de Publicació
BT)
A la pregunta RGE núm. 751/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fons per a la
integració dels immigrants (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Els diners que per a la integració dels immigrants es
traspassaran des del Govern central s'empraran de forma
correcta d'acord amb les necessitats i el desenvolupament del
II Pla integral per a persones immigrades de les Balears.
Palma, 9 de març del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BU)
A la pregunta RGE núm. 760/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a renda bàsica
personal. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
No. Entre els projectes que maneja la Conselleria de
Presidència i Esports no n'hi ha cap que contempli concedir una
"renda bàsica personal".
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BV)
A la pregunta RGE núm. 780/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Sa
Blancadona i Sa Colomina (III). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
L'escrit del consell insular va tenir entrada per fax el dia 26
de gener, i el mateix dia membres del Departament d'Inspecció
Educativa varen realitzar actuacions en els centres relacionats
a l'escrit del consell per indicació d'una ordre superior, d'acord
amb el que preveu el procediment administratiu.
Palma, 7 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BX)
A la pregunta RGE núm. 813/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005 (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
A continuació es relaciona la informació solAlicitada:
Adrover Obrador, Miguel
184,60
Barrado Dochao, Manuel
16.430,22
Bergas Vidal, Antonia
43,50
Bibiloni Ausejo, Juan Carlos
1.033,76
Caballol Sastre, Mª del Carmen 4.642,71

Cano Sirvent, Francisco
Capó Tugores, Margarita
Catalán Vich, Ignasi
Colom Heredia, Roger
Espinar Maat, Flor
Eugenio Albertí, Daniel
Fernández López, Mª Victoria
Ferrer Pons, Miguel Nicolás
Font Morey, Antoni
Gelabert Llambias, Irene
González Gonzáles, José B.
Gracia Mora, José E.
Llabrés Bibiloni, Margarita
Mesquida Bauzá, Sebastián
Mir Barceló, Teresa
Miralles Roig, Sebastián
Nieto Lucena, Mª Dolores
Payeras Piña, José A.
Pérez López, Gaspar
Pérez Ribas, Juan M.
Pizá Arbona, Bartolomé
Pons Estelrich, Juan
Pons Vinent, Federico
Pujol Soler, Juan
Ramis d'Ayreflor Rosado, José
Sevilla Rodríguez, José L.
Suau Verdera, Juan
Vallespir Salom, Jorge D.
Verger Martínez, Antoni
Ysasi Gordon, Rafael

2.500,00
838,04
3.537,22
3.237,54
2.670,65
3.161,66
886,08
3.000,00
339,84
349,60
843,22
333,24
332,28
4.979,18
1.069,38
5.839,09
941.46
1.108,95
2.000,00
3.000,00
3.175,12
176,36
3.000,00
2.000,00
7.540,88
5.914,86
2.000,00
93,90
106,98
5.711,49

Palma, 14 de març del 2006.
la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BY)
A la pregunta RGE núm. 822/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005 (XII). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Mitjançant la resposta complementària a les preguntes
RGEP núm. 7062/05 i 7063/05, ja fou facilitada a l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí la relació de pagaments
fets per la Conselleria d'Interior al seu personal en concepte de
gratificacions des de l'1 de gener del 2005 fins al 31 de
desembre del 2005, per la qual cosa ens remetem expressament
a l'esmentada resposta parlamentària.
Marratxí, 2 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
BZ)
A la pregunta RGE núm. 823/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005 (XIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
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La Conselleria d'Immigració i Cooperació informa que no
s'ha tramitat cap tipus de gratificació per a funcionaris durant
l'any 2005.
Palma, 7 de març del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.
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Marratxí, 17 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
L'informe esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
CA)
A la pregunta RGE núm. 825/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació de
personal contractat per la Conselleria d'Interior el 2004.
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).

Ordre de Publicació
CD)
A la pregunta RGE núm. 828/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments al
personal fets per la Conselleria d'Interior el 2005. (BOPIB
núm. 122 de 17 de febrer del 2006).

Com a resposta a aquesta pregunta, s'adjunta còpia de
l'informe emès per la cap de secció XII del Registre de
Personal de la Direcció General de la Funció Pública, de data
17 de març del 2006.

Mitjançant la resposta complementària a les pregunta RGEP
núm. 7062/05 i 7063/05, ja fou facilitada a l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Josep Diéguez i Seguí la relació de pagaments fets per
la Conselleria d'Interior al seu personal en concepte de
productivitat des de l'1 de gener del 2005 fins al 31 de
desembre del 2005, per la qual cosa ens remetem expressament
a l'esmentada resposta parlamentària.

Marratxí, 17 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
L'informe esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
CB)
A la pregunta RGE núm. 826/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments al
personal fets per la Conselleria d'Interior el 2004. (BOPIB
núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Com a resposta a aquesta pregunta, s'adjunta la relació de
les productivitats abonades a la Conselleria d'Interior des de l'1
de gener del 2004 fins al 31 de desembre del 2004, facilitada
per la Secretaria General de la conselleria.
Marratxí, 17 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
La relació esmentada a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
CC)
A la pregunta RGE núm. 827/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació de
personal contractat per la Conselleria d'Interior el 2005.
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Com a resposta a aquesta pregunta, s'adjunta còpia de
l'informe emès per la cap de secció XII del Registre de
Personal de la Direcció General de la Funció Pública, de data
17 de març del 2006.

Marratxí, 2 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CE)
A les preguntes RGE núm. 829/06 i 830/06, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
Consorci de transports de Mallorca (I i II). (BOPIB núm. 122
de 17 de febrer del 2006).
En resposta a les preguntes esmentades, us comunic que la
Llei del Consorci preveu la incorporació de l'EMT i així ho
inclou en el consell d'administració. No és possible detractar
competències municipals a través d'una legislació com és la
Llei del Consorci, així que la forma prevista d'incorporació per
acord sobirà del consistori es considera l'adequada.
Palma, 8 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CF)
A les preguntes RGE núm. 835/06 i 836/06, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
viatges de la directora general de Funció Pública (I i II).
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Entre l'1 de juliol del 2003 i la data d'avui, la directora
general de Funció Pública ha realitzat diversos desplaçaments
a Madrid, tots ells necessaris per al bon funcionament de la
conselleria i en concordança amb les seves funcions que com
a directora general de Funció Pública li cal dur a terme.
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Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CG)
A la pregunta RGE núm. 837/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
de personal eventual (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
Centre directiu: Vicepresidència (Palma)
Ribas Marino, Idoia
47.835,01 euros
Pomar Vidal, Luís
47.835,01 euros
Lliteras Reche, Francesc
39.264,70 euros
Roser Hernández, Margarita
22.698,96 euros
Pizá Noguera, Patricia
22.698,96 euros
Palma, 14 de març del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CH)
A la pregunta RGE núm. 83806, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
de personal eventual (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
Sra. Margarita Beltrán Alomar 22.698,96 euros
Sra. Aránzazu Mulet Alonso
47.835,00 euros
(Retribucions íntegres anuals, exclosa la Seguretat Social i
distribuïdes en dotze mensualitats).
Palma, 14 març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

Cap de premsa: Isabel Llopis Valls; del 2/11/2004 al
31/08/05. Retribució mensual: any 2004, 3.831,46 euros; any
2005, 3.908,09 euros.
Cap de secretaria: Maria del Mar Onieva Santacreu; des de
l'1/01/2005. Retribució mensual: 1.854,49 euros.
Cap de premsa: Maria Ángeles Durán Mañes; des de
l'1/09/2005. Retribució mensual: 3.908,09 euros.
Palma, 15 de març del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
CJ)
A la pregunta RGE núm. 844/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
de personal eventual (VIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Luis F. Martín Gómez.
Cap de gabinet.
Renúncia 09/01/05.
Data de nomenament: 21/07/03.
Retribucions anuals: 45.076,00 euros.
Constanza Fortesa Villar.
Cap de premsa.
Data de nomenament: 01/06/04.
Retribucions anuals: 40.000,00 euros.
José M. Alcaraz Escandell.
Cap de gabinet.
Data de nomenament: 09/05/05.
Retribucions anuals: 45.897,07 euros.
Juana Maria Grimalt Cantallops.
Cap de secretaria.
Data de nomenament: 13/05/05.
Retribucions anuals: 21.960,48 euros.
Palma, 14 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

CI)
A la pregunta RGE núm. 840/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
de personal eventual (IV). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
En resposta a la seva pregunta formulada i consultats els
arxius d'aquesta conselleria, els nomenaments, des del dia 1 de
juliol del 2003 fins al dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual d'aquesta conselleria són:
Cap de gabinet: Antonio Valens Nicolau; de l'11/07/2003
al 20/05/2004. Retribució mensual: any 2003, 3.756,00 euros;
any 2004, 3.831,46 euros.
Cap de gabinet: Antonio Mulet Campins; des del
29/05/2004. Retribució mensual: any 2004, 3.831,46 euros; any
2005, 3.908,09 euros.
Cap de premsa: Ester Pueyo Pons; del 3/09/2004 al
29/10/2004. Retribució mensual: 3.831,46 euros.

Ordre de Publicació
CK)
A la pregunta RGE núm. 846/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenament
de personal eventual (X). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
D'acord amb la formulació de la pregunta, els noms i les
retribucions anuals són les següents:
Oliver Vanrell, Josep
Oliver Rullan, Antònia Maria
March Ferrer, Paloma

46.897,07 euros
22.698,06 euros
46.897,07 euros

Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
CL)
A la pregunta RGE núm. 848/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenament
de personal eventual (XII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Com a resposta a aquesta pregunta, s'adjunta còpia de
l'informe emès per la cap de secció XII del Registre de
Personal de la Direcció General de la Funció Pública, de data
17 de març del 2006.
Marratxí, 17 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
L'informe esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
CM)
A la pregunta RGE núm. 849/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
de personal eventual (XIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
La Conselleria d'Immigració i Cooperació informa que des
de la data de la seva creació el 18 d'octubre del 2005 fins al 31
de desembre del 2005 s'ha nomenat el següent personal
eventual:
- Laura Giorgio, cap de gabinet. Nomenament amb efectes
des del dia 24 d'octubre del 2005. Retribucions anuals:
46.897,07 euros.
- Henry Alexander Pinto, assessor tècnic. Nomenament amb
efectes des del dia 26 d'octubre del 2005. Retribucions anuals:
46.897,07 euros.
Palma, 7 de març del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
CN)
A la pregunta RGE núm. 851/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'alta direcció (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
A continuació es relaciona la informació solAlicitada:
Sr. Joan A. Llauger Rosselló
Sr. Francisco Gual Salvá
Sr. Segismundo Morey Ramón
Sra. Neus Salas Bauzá
Sra. Marina Campomar Garrido
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Rafel Pons Vidal
Sra. Natalia Lanuza Aguilera
Sr. Andrés Torres Pedrosa
Sr. Onofre Plomer Perelló
Sr. Carlos Perelló Oliver
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Sr. Pedro Iturbide Servera
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CO)
A la pregunta RGE núm. 853/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'alta direcció (IV). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
En resposta a la seva pregunta i consultats els arxius
d'aquesta conselleria no hi consta cap persona contractada amb
contracte d'alta direcció entre l'1 de juliol del 2003 fins al 31 de
desembre del 2005.
Palma, 14 de març del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
CP)
A la pregunta RGE núm. 858/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'alta direcció (IX). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
A la Conselleria d'Agricultura i Pesca no s'ha realitzat cap
contracte d'alta direcció des del dia 1 de juliol del 2003 fins al
31 de desembre del 2005.
Per part de l'empresa pública SEMILLA, les persones
següents: Joan Simonet Pons, Francisco Javier Rodríguez del
Rey i Fernando Villalonga Bordes.
Per part d'IBABSA, les persones següents: Antonio García
Roca i Margarita Rubí Cano.
Per part de FOGAIBA l'únic contracte d'alta direcció és el
del Sr. José María González Ortea, des del dia 21 de juny del
2005.
Palma, 13 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
CQ)
A la pregunta RGE núm. 859/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'alta direcció (X). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
D'acord amb la formulació de la pregunta, les dades són les
següents:
Damià Amengual Aloy
Maria del Carme Fuster Ferrer
Josep Barceló Alomar
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Maria Fiol Borràs
Joan Cànovas Salvà
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CR)
A la pregunta RGE núm. 862/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'alta direcció (XIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
La Conselleria d'Immigració i Cooperació informa que des
de la data de la seva creació el 18 d'octubre del 2005 fins al 31
de desembre del 2005 no s'ha celebrat cap tipus de contracte
d'alta direcció.
Palma, 7 de març del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
CS)
A la pregunta RGE núm. 866/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a obres
adjudicades o contractades per la Conselleria d'Obres
Públiques (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
L'adjudicació o contractació d'obres per part de la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports es
realitza d'acord amb la legislació vigent i respectant el requisit
de publicitat en els casos que la normativa així ho determina.
A la vista de l'import (300.000 euros) a què es refereix la
pregunta, us inform que no s'ha contractat o adjudicat cap obra
en el període assenyalat sense licitació pública.

Ordre de Publicació
CU)
A la pregunta RGE núm. 868/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a obres
adjudicades o contractades per la Conselleria d'Obres
Públiques (III). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Aquesta conselleria no té constància que s'hagi adjudicat
cap obra en el termini assenyalat que hagi tingut un cost
superior als 300.000 euros sense licitació pública.
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CV)
A la pregunta RGE núm. 869/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a motos
aquàtiques (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, la Conselleria d'Interior té a l'actualitat
15 motos aquàtiques en propietat, i té prevista l'adquisició de
33 més per a la implantació dels plans de salvament a les
platges.
Marratxí, 20 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá..

Ordre de Publicació
CX)
A la pregunta RGE núm. 871/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Federació
Balear de futbol sala (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
No està establerta per sentència ferma.

Palma, 14 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CT)
A la pregunta RGE núm. 867/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a obres
adjudicades o contractades per la Conselleria d'Obres
Públiques (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Aquesta conselleria no té constància que s'hagin adjudicat
obres mitjançant sistema de pagament per administració o sense
pressupost previ tancat durant el període assenyalat.
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CY)
A la pregunta RGE núm. 872/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Federació
Balear de futbol sala (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Sí, en les seves competències pot organitzar competicions,
ja que no hi ha cap sentència ferma que ho impedeixi.
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
CZ)
A la pregunta RGE núm. 877/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a atenció
a discapacitats (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
La Conselleria de Presidència i Esports ha destinat al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera els recursos econòmics
següents:
Any 2004
Any 2005

40.000 euros
443.703,94 euros

Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DA)
A la pregunta RGE núm. 878/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a atenció
a discapacitats (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
La Conselleria de Presidència i Esports no ha destinat
directament i com a tal cap quantia per aquest concepte a
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Ara bé, la
Conselleria de Presidència i Esports sí ha destinat per aquest
concepte al Consell de Mallorca els recursos econòmics
següents:
Any 2004
Any 2005
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Ordre de Publicació
DC)
A la pregunta RGE núm. 887/06, 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 (IX). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Les persones que cessaran són:
José Manuel Alcaraz Escandell
Constanza Forteza Villar
Juana María Grimalt Cantallops
Palma, 15 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
DD)
A la pregunta RGE núm. 889/06, 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 (XI). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
D'acord amb la formulació de la pregunta, les dades són les
següents:
Oliver Vanrell, Josep
Oliver Rullan, Antònia Maria
March Ferrer, Paloma
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

9.249 euros
2.729.350,35 euros

Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DB)
A la pregunta RGE núm. 883/06, 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 (V). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Consultats els arxius d'aquesta conselleria, les persones que
cessaran el dia que cessi en el seu càrrec l'autoritat que les ha
nomenat són les següents:
- Antoni Mulet Campins, cap de gabinet
- María Ángeles Durán Mañes, cap de premsa
- María del Mar Onieva Santacreu, cap de secretaria
Palma, 13 de març del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
DE)
A la pregunta RGE núm. 892/06, 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 (XIV). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Les persones contractades a la Conselleria d'Immigració i
Cooperació en aquesta legislatura que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat són les següents:
- Laura Giorgio, cap de gabinet
- Henry Alexander Pinto, assessor tècnic
- Elisa Alvarado Pastor, cap de secretaria
- María Ángeles Fadón Salgado, gerent de la Fundació
Balears a l'Exterior
Palma, 7 de març del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
DF)
A la pregunta RGE núm. 897/06, 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 (XIX). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
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En relació a la vostra pregunta us comunic que cap empresa
pública no depèn de la Conselleria de Treball i Formació.
Palma, 13 de març del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
DG)
A la pregunta RGE núm. 902/06, 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 (XXIV). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Per part de l'empresa SEMILLA el personal contractat que
cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat és:
- Joan Simonet Pons
- Francisco Javier Rodríguez del Rey
- Fernando Villalonga Bordes
En relació a l'IBABSA, Margarita Rubí Cano, directora
gerent.
Per part de FOGAIBA la persona que cessarà en el seu
moment és José María González Ortea.
Palma, 13 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
DH)
A la pregunta RGE núm. 903/06, 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 (XXV). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
La Conselleria de Presidència i Esports no té adscrita cap
empresa pública.
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
DJ)
A la pregunta RGE núm. 1065/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a distribució
d'alumnat. (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).
El Govern de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i
Cultura ja han dut a terme algunes mesures que contribueixen
a distribuir de forma justa l'alumnat. És amb aquesta intenció
que s'han fet modificacions en el decret d'admissió,
modificacions que garanteixen un procés d'admissió més just.
Entre aquestes destaquen:
- La informació fiscal facilitada directament per Hisenda,
amb la qual cosa s'evita el frau i s'allibera les famílies d'aquesta
tasca.
- També s'ha acabat amb la picaresca que es produïa amb
els empadronaments al tenir en compte l'antiguitat en el
domicili. D'altra banda, el fet de poder triar entre el domicili
laboral i el familiar dóna a les famílies més facilitats per poder
conciliar la vida familiar i laboral.
Per tant, el decret d'admissió d'alumnes garanteix la igualtat
de tot l'alumnat a l'hora d'accedir a una plaça escolar.
D'altra banda la Conselleria d'Educació està disposada a
continuar treballant per tal d'aconseguir una distribució
equilibrada de l'alumnat d'origen estranger entre tots els centres
sostinguts amb fons públics.
També s'ha d'afegir que per contribuir a aquest equilibri
s'han posat en marxa des de la Conselleria d'Educació i Cultura
programes com el PALIC (Pla d'acolliment lingüístic i cultural)
i els PIE (programes d'intervenció educativa); a més també s'ha
augmentat el professorat de suport i els AD (professors
d'atenció a la diversitat) i els PT (professors de pedagogia
terapèutica).
Palma, 9 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
DK)
A la pregunta RGE núm. 1066/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resultats
educatius (I). (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).

DI)
A la pregunta RGE núm. 906/06, 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 (XVIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
No existeixen empreses públiques dependents de la
Conselleria d'Immigració i Cooperació. Malgrat això, existeix
la Fundació Balears a l'Exterior, i la Sra. María Ángeles Fadón
Salgado és la seva gerent.
Palma, 7 de març del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A l'estudi titulat "Avaluació a l'educació secundària
obligatòria 2000", que es va fer el curs 1999-2000 a la nostra
comunitat per part de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu (IAQSE) amb l'alumnat de 4t d'ESO, es
demostrava amb una claredat alta que els factors relacionats
amb el context sociofamiliar tenien un alt grau de relació amb
el rendiment de l'alumnat. En aquest estudi es presentaven les
següents conclusions:
1. El nivell sociocultural és una de les variables que més
discriminen a l'hora d'explicar el rendiment. Té una correlació
directa amb el rendiment en el sentit que a mesura que augment
el nivell cultural dels pares, millor rendiment obtenen els fills.
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2. El nivell socioeconòmic, com també succeeix amb el nivell
sociocultural, guarda una clara relació amb els resultats que
obtingueren els alumnes, en el sentit que els alumnes dels
centres que varen ser considerats pels seus directors de nivell
socioeconòmic alt són els que millors resultats obtingueren.
Pel que respecta als aspectes del context escolar relacionats
amb l'organització dels centres, es conclou que en totes les
àrees l'alumnat dels centres privats, incloent-hi els concertats,
obté millors resultats en les proves que en els dels centres
públics.
És a dir, el fet que l'alumnat obtingui uns millors resultats
en els centres privats no és una dada nova, sinó que es pot
comprovar que s'està davant una situació que ja es donava, tal
com es va demostrar a l'estudi que va fer l'IAQSE el curs 19992000.
Palma, 7 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
DL)
A la pregunta RGE núm. 1067/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resultats
educatius (II). (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).
No és cert que la matèria de llengua catalana sigui la que
presenta una major dificultat a l'etapa de primària, ja que en el
curs 2003-2004 les dues àrees que han presentat un major
nivell de dificultat han estat les de llengua anglesa i
matemàtiques en el tercer cicle de primària. A més, la llengua
catalana en el segon i primer cicle de primària ocupa el lloc sisè
i desè en el rànquing del grau de dificultat.
En conclusió, la matèria de matemàtiques s'ha de tenir en
compte que és una de les àrees instrumentals, igual que la
matèria de llengua catalana, i està clar que són les que
presenten un major grau de dificultat a l'alumnat; és per això
que entra dins la normalitat el fet que formin part del grup de
les matèries en les quals aproven un menor nombre d'alumnes.
El reforç escolar que solen rebre els alumnes que presenten
dificultats d'aprenentatge normalment se sol centrar en les
matèries bàsiques de l'àmbit lingüístic i la matèria de
matemàtiques.
Finalment s'ha de tenir en compte que l'estudi titulat
"Avaluació de l'educació secundària obligatòria 2000" que es
va fer el curs 1999-2000 a la nostra comunitat per part de
l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu amb
l'alumnat de 4t d'ESO, mostrava que el percentatge d'encerts a
l'àrea de matemàtiques era d'un 37,6%, i la resta de
percentatges obtinguts a les altres àrees estava per sobre del
50%. Per exemple, a l'àrea de llengua catalana el percentatge
d'encerts era d'un 65,1%. A més, si es compara el resultat
obtingut a la nostra comunitat amb el del conjunt de l'Estat, a
l'àrea de matemàtiques es pot veure que el percentatge d'encert
a nivell estatal és d'un 40%, dada molt propera a l'obtingut a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Palma, 7 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
DM)
A la pregunta RGE núm. 1068/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resultats
educatius (III). (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).
Si atenem a l'evolució que s'ha produït durant el darrer
decenni a la nostra comunitat es pot comprovar que el nivell de
titulació de batxillerat el curs 1994-1995 era d'un 56,2%, en el
curs 1999-2000 va passar a ser del 60,7% i el 2003-2004 està
per sobre del 65,6%, és a dir, l'evolució ha estat molt positiva.
Si es tenen en compte els resultats de la titulació per
modalitats, es pot comprovar que la modalitat d'arts presenta un
índex de titulació que està en el 47,9% (quan només representa
el 7,05% dels alumnes de batxillerat) i, en canvi, la modalitat
d'humanitats i ciències socials i la de ciències de la natura estan
en un índex de titulació de 64,8% i de 71,2%. Atenent el
percentatge d'alumnes matriculats segons la modalitat, es pot
veure que les dues modalitats anteriors recullen el 84,6%, és a
dir, el resultat de 65,6% està molt influenciat pel percentatge
tan baix obtingut pels alumnes de la modalitat d'art. El
percentatge que obtindríem d'alumnes titulats si només
comptàssim els alumnes de les dues principals modalitats seria
del 67,17%.
Si comparam les dades obtingudes a la nostra comunitat
amb la mitjana de l'Estat espanyol del curs 2002-2003(*), es
pot comprovar que la dada de la comunitat autònoma de les
Illes Balears només està un 2,5% per sota de la mitjana estatal.
Si també es compara el percentatge dels titulats a la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb les altres comunitats es pot
veure que hi ha un grup de comunitats, entre les quals trobam
la d'Andalusia i la de Catalunya, que presenten un nivell de
titulació inferior al de la nostra comunitat.
(*) No es pot comparar la dada de les Illes Balears amb la de
l'Estat espanyol del curs 2003-2004 perquè les darreres dades
publicades fins a l'actualitat pel MEC són les corresponents al
curs 2002-2003.
Palma, 7 de març del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
DN)
A les preguntes RGE núm. 1074/06, 1075/06 i 1076/06,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a cotxes oficials, xofers a disposició del Govern de les
Illes Balears i consum de benzina i/o gasoil, respectivament.
(BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).
Li remet relació de vehicles que tenen ús de desplaçament
d'alts càrrecs o d'incidències, facilitada per la Direcció General
de Patrimoni, així com la relació de xofers que consten al
registre de personal de la Conselleria d'Interior.
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En relació a la benzina i el gasoil, resulta molt difícil
d'establir amb precisió les quantitats consumides, a causa de les
diferents formes de justificació dels subministraments i als
diferents usos als quals es destinen els vehicles, que no sempre
són exclusivament per a desplaçament de membres del Govern.
Palma, 10 de març del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Les relacions adjuntes a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
DR)
A la pregunta RGE núm. 1400/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (IV). (BOPIB núm. 124 de 10
de març del 2006).
A l'illa de Mallorca, per no complir l'article 2 de la
Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 25 de juliol
del 2005, deia que l'amplària dels camins a subvencionar no
podia superar els 5 metres.
A l'illa de Menorca, per registrat la solAlicitud fora de
termini.
A l'illa d'Eivissa, a petició del consorci.

Ordre de Publicació
DO)
A la pregunta RGE núm. 1397/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (I). (BOPIB núm. 124 de 10
de març del 2006).
Campos: 1 camí de 6 solAlicitats.
Consell: 1 camí d'1 solAlicitat.
Felanitx: 4 camins de 14 solAlicitats.
Inca: 1 camí de 20 solAlicitats.
Lloret de Vistalegre: 2 camins de 4 solAlicitats.
Santa Maria del Camí: 2 camins de 4 solAlicitats.
Santanyí: 1 camí de 7 solAlicitats.
Palma, 20 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
DP)
A la pregunta RGE núm. 1398/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (II). (BOPIB núm. 124 de 10
de març del 2006).
Sant Lluís: 1 camí d'1 solAlicitat.
Palma, 20 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
DQ)
A la pregunta RGE núm. 1399/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (III). (BOPIB núm. 124 de
10 de març del 2006).
Sant Josep de sa Talaia: 5 camins de 12 solAlicitats.
Palma, 20 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Palma, 20 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
DS)
A la pregunta RGE núm. 1401/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (V). (BOPIB núm. 124 de 10
de març del 2006).
S'han resolt favorablement el cent per cent de les solAlicituds
que han complert els requisits establerts a la convocatòria, igual
que a l'illa de Mallorca.
Palma, 20 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
DT)
A la pregunta RGE núm. 1403/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a avantprojecte
de llei de règim local. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del
2006).
La Conselleria d'Interior ha sotmès tot el text de
l'avantprojecte de llei municipal i de règim local a participació
i audiència, entre d'altres, de la Federació de municipis de les
Illes Balears, on figura també l'article 200 de l'avantprojecte
esmentat.
Marratxí, 14 de març del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
DU)
A la pregunta RGE núm. 1404/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a institucions de
les Illes. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
No.
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Palma, 28 de març del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DV)
A la pregunta RGE núm. 1495/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a domini
informàtic .CAT. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
El Govern de les Illes Balears ni ha rebutjat ni aplaudit el
domini informàtic .CAT.
Palma, 28 de març del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DX)
A la pregunta RGE núm. 1494/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a llicència
especial per pesca. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
A les Illes Balears i a tota Espanya, per poder pescar és
necessari estar en possessió de la preceptiva llicència, tant per
a pesca professional com recreativa, en aquest últim cas
almenys des del 1963 (O.M. de 3 de desembre del 1963), de
forma que el Govern de les Illes Balears no intenta establir una
llicència per poder pescar perquè ja està establerta.
Palma, 16 de març del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
DY)
A les preguntes RGE núm. 1505/06 i 1506/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
despeses als ports de competència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears (I i II). (BOPIB núm. 124 de 10 de març del
2006).
Revisats els nostres arxius, les úniques preguntes que
coincideixen amb les que feu referència són les rebudes en
aquesta conselleria amb els núm. de registre 3487 i 3488/05, els
títols de les quals són "recaptació de ports durant l'any 2004"
i "despeses als ports durant el 2004", respectivament, i que ja
varen ser contestades en data 19 de maig del 2005..
Palma, 15 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.
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