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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

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa nacionalista i l'Hble. Sra.
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari
Popular.
Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Aina
Rado i Ferrando i Encarnación Juana Pastor i Sánchez.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 2 de maig del 2006,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6702/06, relativa a estudi de les necessitats sanitàries d'Eivissa
i Formentera, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a preparar un estudi de les necessitats sanitàries
d'Eivissa i Formentera, que permeti valorar la necessitat de
construir un nou hospital a l'illa d'Eivissa i avaluar les
necessitats tant en matèria d'altres infraestructures (centres de
salut, unitats bàsiques, etc.) com en matèria d'altres tecnologies
de la informació i comunicacions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum que faci partícip de l'elaboració de l'esmentat
estudi el Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3305/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a eliminació de residus
perillosos. (BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a continuar amb les inversions iniciades a
l'Hospital de Can Misses, a l'Hospital de Formentera i als nous
centres sanitaris d'atenció primària."
A la seu del Parlament, 4 de maig del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3320/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a bou
velòdrom de Palma. (BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1466/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'immigració i cooperació.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Immigració i Cooperació, Encarnación Juana
Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3298/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Parlamentari Popular, relativa a aprovació de la reforma de
l'Estatut de Catalunya. (BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3301/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a objectius que es pensen assolir amb el
projecte de recuperació i restauració dels savinars i de l'àrea
recreativa del Cap de Barbaria. (BOPIB 130 de 28 d'abril del
2006).
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Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3299/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions que es desenvoluparan
en el marc del conveni signat amb l'associació ARA. (BOPIB
130 de 28 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3297/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compra de les finques de sa Canova i es
Canons. (BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3306/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a complicitat en delicte ambientals dels
ajuntaments d'Eivissa. (BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3300/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nivell de colAlaboració entre la Conselleria
de Comerç i l'IDAE. (BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3302/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accés dels joves a l'habitatge.
(BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

J)

1.3.3. MOCIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3321/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a recinte firal de Palma.
(BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 2976/06, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a gestió
de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril
del 2006).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3307/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma de l'Estatut
d'Autonomia (I). (BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4610/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
embarassos no desitjats. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2006).
La votació obtengué el resultat següent:

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3308/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma de l'Estatut
d'Autonomia (II). (BOPIB 130 de 28 d'abril del 2006).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
Rebuig de la Proposició no de llei RGE núm. 1750/06, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
candidatures electorals i igualtat.

Ordre de Publicació
B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig del 2006, havent-se produït empat en la votació de la
iniciativa de referència a la sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de dia 12 d'abril d'enguany, d'acord
amb l'article 90 del Reglament de la cambra, en procedí a la
votació, el resultat de la qual fou de 26 vots a favor, 28 en
contra i cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1697/06, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a imatge turística de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Presa en consideració de la Proposta de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (RGE núm. 3327/06).
C)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig del 2006, es prengué en consideració, per 50 vots a
favor, cap en contra i 7 abstencions, la proposta de reforma de
referència, publicada en el BOPIB núm. 130, de 28 d'abril
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 2449/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a selecció
d'immigrants. (BOPIB núm. 127 de 31 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1696/06, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cessament del director general d'Esports.
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 2451/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges dignes per als immigrants. (BOPIB núm. 127 de 31
de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
E)

H)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 2450/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incorporació d'immigrants. (BOPIB núm. 127 de 31 de març
del 2006).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 2006, debaté
conjuntament la Preguntes RGE núm. 2454/06 i 2455/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a escolarització d'alumnat
immigrant i a escolarització equitativa d'immigrants. (BOPIB
núm. 127 de 31 de març del 2006).

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

Les 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 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

2.3. TEXTOS REBUTJATS

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 2452/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge del
delegat de Cooperació. (BOPIB núm. 127 de 31 de març del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2273/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a xarxa viària i elements de
protecció. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
G)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 2453/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes de Guatemala per a la conservació de les llengües.
(BOPIB núm. 127 de 31 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del
2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1322/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de la
consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports. (BOPIB
núm. 124 de 10 de març del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2236/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a registre de malalts renals.
(BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió 1698/06 a 1701/06.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del 2006, s'ajornaren, a
causa de la impossibilitat d'assistència de la consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, les preguntes de referència,
presentades pel diputat Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a planta de grava i ciment
d'Eivissa (I a IV), publicades al BOPIB núm. 125, de 17 de
març d'enguany.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Debat de l'escrit RGE núm. 10457/05, del Consell Assessor
de RTVE a les Illes Balears, relatiu a la memòria d'activitats
corresponent a l'any 2004.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del
2006, tengué lloc el debat de l'escrit de referència.

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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.
8266/05).
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 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Empat per a la Proposició no de llei RGE núm. 1750/06.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del
2006, es votà, amb el resultat d'empat per dos cops consecutius,
la proposició no de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a candidatures
electorals i igualtat (BOPIB núm. 125, de 17 de març
d'enguany), per la qual cosa, segons l'article 90.3 del
Reglament de la Cambra, serà sotmesa a la decisió del plenari.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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D)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió 1411/06 a 1418/06.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del
2006, s'ajornaren, a causa de la impossibilitat d'assistència de
la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals, les
preguntes de referència, presentades pel diputat Hble. Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a reunió amb el president del Tribunal Suprem (I a
VI), a regals d'empresaris i a altres iots per a ús del president,
publicades al BOPIB núm. 124, de 10 de març d'enguany.

"Aprovar el text del Projecte de llei de reforma de la
Compilació de dret civil de les Illes Balears i lliurar aquest
projecte de llei perquè el tramiti".
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 21 d'abril del 2006.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA
COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de maig del 2006, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3548/06, de reforma de la Compilació de
dret civil de les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 30 de maig del 2006.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió ordinària de
dia 20 d'abril del 2006, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

29. Acord de Projecte de llei de reforma de la
Compilació de dret civil de les Illes Balears.
A proposta de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals, el Consell de Govern adopta l'acord següent:

Les normes sobre l'aplicació de la Compilació del dret civil
de les Illes Balears, regulades en el títol preliminar, la
modificació de les quals es justifica en l'exercici de la
competència legislativa atribuïda per l'article 149.1.8è de la
Constitució de conservar, modificar i desenvolupar el dret civil
propi i el seu sistema de fonts, assumida en el marc estatutari
en els articles 10.23 i 50.2, constitueixen el dret civil general
propi de la comunitat autònoma, juntament amb les seves
disposicions finals i transitòries. També en formen part la Llei
11/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, i la
recentíssima Llei 1/2006, d'11 de març, de voluntats
anticipades, publicades, tècnicament, com a lleis especials.
L’estructura de la Compilació va ser conseqüència de
l’Informe elaborat per la Comissió de Juristes d’Eivissa, que
per evitar la influència a les Illes Pitiüses del dret mallorquí “so
pretexto de una vigencia general de éste en todo el territorio
de las Baleares”, acordà, per unanimitat, elevar-lo a la
Comissió General de Codificació redactora de la Compilació
del 1961. Aquesta, tot i haver pres per base el Projecte
d’apèndix del 1949, varià totalment la sistemàtica i l’estructura
del projecte que, finalment, es va dividir en tres llibres –el
Llibre primer per a Mallorca, el Llibre segon per a Menorca i
el Llibre tercer per a Eivissa i Formentera–, que constitueixen
el dret especial de cadascun dels territoris insulars.
Les darreres reformes del text compilat varen tenir com a
finalitat primordial l'adaptació als principis constitucionals de
la Compilació del dret civil de les Illes Balears aprovada per la
Llei 8/1990, de 28 de juny, i la posterior aprovació del Text
refós pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, modificat
per la Llei 7/1993, de 20 d'octubre, per donar una nova
redacció a l'article 2, d’acord amb la Sentència del Tribunal
Constitucional 156/1993, de 6 de maig, que havia declarat
inconstitucional la redacció inicial.
Després de la dilatada pausa de quinze anys és necessari
anar adaptant la Compilació a la realitat social i estatutària
actual, amb la finalitat d'assolir-ne l’aplicabilitat efectiva.
S'inicia la reforma amb la mateixa denominació del títol
preliminar, per la necessitat de deixar constància que el conjunt
de disposicions generals que conté són d'aplicació a tot el
territori de la comunitat autònoma. A més s'ha pretès no només
determinar el sistema de fonts d'aplicació del dret civil propi de
les Illes Balears que, fins i tot amb l'expressa regulació
constitucional (149.1.8, in fine) i estatutària (article 50.2), no
s'enuncia a la Compilació de forma indubtable i ordenada
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jeràrquicament, sinó també regular l'aplicació preferent de
l'ordenament civil balear, conseqüència de la concurrència amb
el dret civil estatal i la seva aplicació supletòria.
La nova redacció de l'article 1 organitza jeràrquicament el
sistema de fonts del dret civil de les Illes Balears i modifica el
confús paràgraf tercer del fins ara vigent article 1 de la
Compilació. La llei és la primera font, entesa com el conjunt de
les normes contingudes a la Compilació i les lleis civils
emanades del Parlament autonòmic. El costum és la segona
font de l'ordenament civil balear, només aplicable per defecte
de llei i que ha de ser alAlegada i provada d'acord amb les regles
del Codi civil. Això implica que, a Balears, hi ha dos tipus de
costums, aquells que són font del dret perquè la seva vigència
actual ha quedat provada i els anomenats "antics costums" que,
arran de la promulgació de la Compilació del 1961, varen
passar a formar part de la "tradició jurídica balear” amb una
funció no només interpretadora sinó integradora de les normes.
La tercera font, a falta de llei i sempre que el costum no sigui
alAlegat i provat, la constitueixen els principis generals propis
que informen l'ordenament civil balear. La funció que atorga
als principis generals l'abans esmentat paràgraf tercer de
l'article 1 de la Compilació ha estat confusa, ja que es presenten
només com a forma de condicionar l'aplicació supletòria del
Codi civil. És l'anomenada funció negativa dels principis
generals, que impedeixen l'entrada del Codi civil per via
supletòria i condueixen a un buit normatiu definitiu, llevat que
es procedeixi a l'aplicació del principi general que ha impedit
la del dret supletori, i en tal cas aquest principi hauria de tenir
la consideració de font del dret. La bona tècnica legislativa ens
condueix a una rigorosa regulació dels principis generals que
informen l'ordenament civil balear, pel fet que aquests concrets
"principis propis" són la tercera font, i no altres principis
generals que s'obtenen mitjançant l'aplicació supletòria del
Codi civil, a falta de norma pròpia, perquè aquests principis
informadors del dret civil estatal tenen entrada en el nostre
ordenament civil per cobrir un buit normatiu existent i no com
a font del dret propi.
L'article 1, en organitzar el propi sistema de fonts, ofereix
també els elements que integren el concepte de dret civil propi
de les Illes Balears, conformat per les lleis civils autonòmiques,
el costum i els principis generals informadors d'aquest
ordenament civil. L'article 2 determina l'aplicació preferent del
dret civil balear en el seu àmbit territorial de vigència i alhora
resol els múltiples problemes que presenta la seva aplicació,
derivats de la pròpia insuficiència mentre el legislador
autonòmic no en procedeixi al "desenvolupament" total. La
primera regla que l'aplicador del dret ha de considerar és el
sistema d'autointegració de les normes mitjançant la "tradició
jurídica balear", que és la doctrina de la iuris continuatio
acollida per l'originària Compilació balear que no s'entén sense
el recurs al dret històric, pel fet de ser senyal d'identitat del
nostre poble. No només és un sistema obligat d'interpretació de
les normes pròpies, sinó que el recurs a l'autointegració permet
omplir buits normatius de les institucions insuficientment
regulades o tan sols esmentades, com ja disposava l'article 2 del
Projecte d'apèndix del 1949. Abans de declarar que existeix un
buit normatiu i integrar-lo mitjançant un sistema extern
d'aplicació supletòria d'un altre dret, el recurs a la "tradició
jurídica balear" permet omplir-lo dins del propi sistema jurídic
mitjançant el dret històric, contingut en les antigues lleis i els
costums, en la doctrina dels doctors o opinio doctorum, i en les
Decisions de l'antiga Reial Audiència.
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Per això, l'apartat segon determina que el recurs al dret
supletori només ha d'actuar a falta de norma pròpia, perquè la
crida al dret estatal implica una insuficiència temporal per
inactivitat legislativa del legislador autonòmic (article 149.3 in
fine de la Constitució), a diferència dels supòsits d'aplicació
directa del dret civil estatal pel fet de ser normes de la seva
competència exclusiva (article 149.1.8è, 2n inc., de la
Constitució).
L'aplicació supletòria del dret estatal és subjecta a una
doble exigència: que la norma aplicable no sigui contrària als
principis generals que informen l'ordenament civil balear i que
existeixi una autèntica llacuna i no un buit normatiu que el
legislador autonòmic no vol omplir pel fet d’entendre’l contrari
als principis informadors.
L'apartat 3r de l'article 2n està dedicat a la jurisprudència.
Com és sabut, la doctrina emanada dels tribunals en interpretar
i aplicar les normes de l'ordenament té un valor complementari
excepcional. En el precepte s'alAludeix a la doctrina del
Tribunal Superior de Justícia, la Sala Civil i Penal és l'òrgan
judicial competent per conèixer dels recursos de cassació per
infracció de les normes de dret civil propi, ex article 478.1,
segon paràgraf, de la Llei d'enjudiciament civil. D'altra banda,
es fa una referència necessària a la doctrina emanada del
Tribunal Suprem, per haver estat aquest el competent amb
caràcter exclusiu per conèixer dels recursos de cassació –també
d'aquells en què pogués haver-hi una infracció de normes de
dret civil propi– fins al 1985, any en què la Llei Orgànica del
Poder Judicial va dotar de competències els tribunals superiors
de justícia, prevists a l'article 152 de la Constitució i als articles
48 i 50 de la redacció primitiva de l'Estatut d'Autonomia per a
les Illes Balears (Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer).
S'ha posat de relleu, en el paràgraf quart de l'article que es
justifica, que la Compilació és el dret comú de Balears, incloent
en el text articulat aquella referència de l'exposició de motius
de la Compilació del 1990, amb la finalitat de destacar el seu
caràcter supletori de les altres lleis.
S'incorpora un article 2 bis que du per rúbrica l'àmbit
territorial de vigència de les disposicions del dret civil balear,
que se circumscriu al territori de la comunitat autònoma, en els
termes del primer paràgraf de l'article 7 de l'Estatut
d'Autonomia i del paràgraf primer de l'article 2, donat per Llei
7/1993, de 20 d'octubre, conseqüència de la declaració
d'inconstitucionalitat per Sentència del Tribunal Constitucional
156/1993, de 6 de maig.
A causa de la ja comentada singularitat de la Compilació,
el paràgraf segon de nou encuny ha cregut convenient incloure,
expressament, la vigència local exclusiva de cada llibre,
circumscrita a cada territori insular, conformat pel Llibre
primer que s'aplica a Mallorca; el Llibre segon aplicable a
Menorca, i el Llibre tercer a Eivissa i Formentera per la qual
cosa aquesta aplicació estarà determinada per les normes
establertes en el Codi civil.
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Es reiteren els termes de l'Estatut d'Autonomia que
determinen la subjecció al dret civil balear en els supòsits
d'adquisició de nacionalitat espanyola per a estrangers que
tenguessin, en aquell moment, veïnatge administratiu en
territori balear, salvant el seu dret d'opció d'acord amb el Codi
civil. S'ha suprimit la referència al manteniment del veïnatge
administratiu com a element determinant per no perdre la
subjecció al dret civil balear, perquè es considera que els
supòsits de pèrdua i adquisició de veïnatge civil són matèria de
competència estatal exclusiva, i és el Codi civil el que
determina els criteris de subjecció al dret civil balear dels
ciutadans espanyols.
L'últim paràgraf segueix la mateixa sistemàtica respecte dels
supòsits de recuperació de la nacionalitat espanyola i determina
la subjecció al dret civil balear si es tenia tal veïnatge civil en
el temps de la pèrdua.
Article únic
Es modifica el títol preliminar del Decret Legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Compilació del dret civil de les Illes Balears, que passarà a
tenir la redacció següent:
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS PER A MALLORCA,
MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA
Article 1
Les fonts del dret civil de les Illes Balears
Les fonts del dret civil propi de les Illes Balears són, per
aquest ordre: aquesta compilació i les lleis civils emanades del
Parlament autonòmic, el costum i els principis generals que
l’informen.
Article 2
L'aplicació del dret civil de les Illes Balears
1. El dret civil propi s'aplicarà interpretant i integrant les
seves disposicions d'acord amb els principis generals que
l’informen, prenent en consideració la tradició jurídica balear
continguda a les antigues lleis i els costums, la doctrina dels
doctors i les decisions de la Reial Audiència.

Article 2 bis
Àmbit territorial de vigència
1. Les normes del dret civil de les Illes Balears tenen vigència
en el territori de la comunitat autònoma, sense perjudici de les
excepcions que puguin establir-se en cada matèria i de les
normes per resoldre els conflictes de lleis.
2. La vigència territorial de cada llibre de la Compilació se
circumscriu a cada illa.
3. Els estrangers que tenint veïnatge en qualsevol dels
municipis de les Illes Balears adquireixin la nacionalitat
espanyola quedaran subjectes al dret civil balear, llevat que
manifestin la seva voluntat en sentit contrari.
En tot cas queden subjectes al dret civil balear els
estrangers que tenint veïnatge civil balear en el temps de la
pèrdua de la nacionalitat espanyola la recuperin.
Disposició final primera
Queda derogat el títol preliminar del text refós aprovat per
Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, i la redacció
donada a l'article 2 per la Llei 7/1993, de 20 d'octubre.
Disposició final segona
Aquesta llei s'aprova a l'empara de l'article 149.1.8 de la
Constitució que atribueix la competència exclusiva en matèria
de dret civil propi de les Illes Balears, assumida pels articles
10.23 i 50.2 de l'Estatut d'Autonomia.
Disposició final tercera
Aquesta llei entrarà en vigor als 20 dies d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 d’abril del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
El president:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
2. Les disposicions del dret civil balear són les normes
d'aplicació preferent. Si no n’hi ha, s'aplicarà, com a dret
supletori, el Codi civil, sempre que no sigui contrari als
principis generals que informen el dret propi o el buit
normatiu sigui volgut pel legislador autonòmic.
3. La jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears i, si n’és el cas, del Tribunal Suprem,
complementarà l'ordenament civil balear.
4. Les disposicions d’aquesta compilació constitueixen el dret
comú de les Illes Balears i s'aplicaran, supletòriament, a les
altres lleis.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de maig del 2006, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3549/06, de creació del ColAlegi Oficial de
periodistes, publicitaris i relacions públiques de les Illes
Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 30 de maig del 2006.
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Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió ordinària de
dia 7 d'abril del 2006, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

27. Acord d'aprovació del Projecte de llei de creació del
ColAlegi Oficial de periodistes, publicitaris i relacions
públiques de les Illes Balears.
A proposta de la consellera de Presidència i Esports, el
Consell de Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei de creació del
ColAlegi Oficial de periodistes, publicitaris i relacions públiques
de les Illes Balears, que s'adjunta com a annex.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb l'article 112 del Reglament de la cambra, el text del
projecte de llei esmentat."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 7 d'abril del 2006.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
B)
PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL COLALEGI
OFICIAL DE PERIODISTES, PUBLICITARIS I
RELACIONS PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, d’acord amb la redacció que li dóna la Llei Orgànica
3/1999, de 8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat
autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, que s’han d’exercir dins el marc de
la legislació bàsica de l’Estat.
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voluntat de constituir el ColAlegi Oficial de periodistes,
publicitaris i relacions públiques.
La solAlicitud de creació d’aquest colAlegi ve motivada per
l’interès dels professionals del periodisme, de la publicitat i de
les relacions públiques que, a través de l’associació abans
esmentada en són els promotors, han manifestat la seva voluntat
de constituir-se en colAlegi professional perquè ordeni l’exercici
de les professions esmentades en el marc de la llei; defensi i
representi els interessos generals d’aquestes professions,
especialment davant els poders públics; colAlabori amb les
administracions públiques per a la satisfacció dels interessos
generals, i defensi i representi els interessos colAlectius dels
professionals que l’integren.
L’existència del ColAlegi Oficial de periodistes, publicitaris
i relacions públiques permetrà garantir que qualsevol problema
que afecti aquestes professions es tracti amb rigor i
responsabilitat, mitjançant l’establiment de directrius que
orientin els professionals en el maneig i l’aplicació dels
coneixements adquirits. Així, el ColAlegi vetllarà per la qualitat
dels serveis que prestin els colAlegiats, complint estrictament les
normes deontològiques de les professions que l’integren i les
demandades per la societat, i colAlaborarà amb l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de
les funcions que té encomanades.
L’objectiu que persegueix la creació d’aquest colAlegi
professional és que la comunicació que arriba al públic en
general, a través dels diferents mitjans i que abasta totes les
branques de periodisme, la publicitat i les relacions públiques,
sigui versemblant i rigorosa.
L’exercici de les professions de periodistes, publicitaris i
relacions públiques exigeix una formació i comporta un
coneixement profund de diferents aspectes de la comunicació,
de la publicitat i de les relacions públiques en el ventall de
possibilitats que ofereixen aquestes professions.
Així doncs, es considera oportú i necessari crear un colAlegi
professional que aglutini les professions esmentades que, amb
la titulació suficient, desenvolupin les funcions de comunicació
en general, i dotar aquest colAlectiu amb l’organització
necessària per defensar-ne els interessos generals i
professionals a l’àmbit de les Illes Balears.
Article 1
Objecte
1. Es crea el ColAlegi Oficial de periodistes, publicitaris i
relacions públiques de les Illes Balears, com una corporació de
dret públic amb personalitat jurídica pròpia.

En desplegament d’aquest precepte s’aprovà la Llei
10/1998, de 14 de desembre, de colAlegis professionals de les
Illes Balears.

2. El colAlegi oficial creat obtindrà la capacitat d’obrar des de
la constitució dels seus òrgans de govern.

D’acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de
colAlegis professionals s’ha de fer per llei, i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats i domiciliats a les Illes Balears.
Aquesta iniciativa, l’ha duta a terme el president de
l’Associació de Periodistes, Publicitaris, Relacions Públiques
i Protocol de les Illes Balears, que han manifestat la seva

3. L’estructura interna i el funcionament han de ser
democràtics, i s’ha de regir, en les seves actuacions, per la
normativa bàsica estatal en matèria de colAlegis professionals,
per la normativa autonòmica que la desplegui legalment o
reglamentàriament; per aquesta llei de creació, pels seus
estatuts, per la resta de normativa interna i per totes aquelles
que hi siguin d’aplicació general o subsidiària.
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Article 2
Professionals colAlegiats

Disposició transitòria segona
L’assemblea constituent:

El ColAlegi Oficial de periodistes, publicitaris i relacions
públiques de les Illes Balears agrupa els professionals que
hagin obtingut la titulació oficial de periodisme, publicitat i
relacions públiques, o l’homologació d’aquestes en el cas de
titulacions estrangeres.

a) Ha d’aprovar, si n’és el cas, la gestió de la comissió
gestora.

Article 3
Àmbit d’actuació del ColAlegi Oficial

c) Ha d’elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.

L’àmbit territorial d’actuació del ColAlegi Oficial de
periodistes, publicitaris i relacions públiques és el de les Illes
Balears.

Disposició transitòria tercera

Article 4
Requisits per a l’exercici de la professió
Per exercir la professió de periodista, publicitari i relacions
públiques a les Illes Balears és requisit imprescindible la
incorporació al ColAlegi Oficial de periodistes, publicitaris i
relacions públiques de les Illes Balears, i tot això sense
perjudici del que disposi la legislació bàsica estatal.
Disposició addicional única
No obstant el que disposa l’article quatre d’aquesta llei,
queden exempts d’incorporar-se al ColAlegi Oficial de
periodistes, publicitaris i relacions públiques aquells
professionals d’altres branques del coneixement que, sense
tenir la titulació requerida per ser-ne membres, actuïn com a
colAlaboradors esporàdics en premsa mitjançant articles
d’opinió.

b) Ha d’aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s’han de
trametre a l’òrgan competent de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal que es
pronunciï sobre la legalitat i n’ordeni la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició transitòria quarta
Els estatuts definitius del ColAlegi Oficial de periodistes,
publicitaris i relacions públiques de les Illes Balears han de
regular, amb caràcter transitori, la possibilitat d’incorporació al
ColAlegi d’aquells professionals que, sense complir les
condicions de titulació exigides per ser-ne membres, ho
solAlicitin i acreditin el compliment dels requisits establerts en
els estatuts esmentats.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera
L’Associació de Periodistes, Publicitaris, Relacions
Públiques i Protocol de les Illes Balears, com a promotora de
la creació del colAlegi objecte d’aquesta llei, ha d’acordar la
creació, amb caràcter provisional, d’una comissió gestora que
s’ha d’encarregar, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, de redactar uns estatuts
provisionals i d’establir la convocatòria d’una assemblea
constituent, la qual, en qualsevol cas, ha de garantir la
participació dels professionals que exerceixin les seves
funcions com a periodistes, publicitaris i relacions públiques a
l’àmbit territorial de les Illes Balears. Els estatuts provisionals
han de regular:
a) Els requisits per adquirir la condició de colAlegiat,
circumstància que permetrà participar en l’assemblea
constituent del ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent.
c) Els estatuts provisionals i la convocatòria de l’assemblea
constituent s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en els diaris de més difusió d’aquesta comunitat.

Palma, 7 d’abril del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig Oliver.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3494/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'habitatge. (Mesa de 10 de maig
del 2006).
RGE núm. 3495/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l'Institut de la Dona. (Mesa de 10
de maig del 2006).
RGE núm. 3496/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'R+D+I. (Mesa de 10 de maig del
2006).
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general d'habitatge.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria d'habitatge.
Palma, a 4 de maig del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1466/06, relativa a política general d'immigració i cooperació,
la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'escàs interès
i la poca concreció de les polítiques de la Conselleria
d'Immigració i Cooperació per aconseguir la plena integració
de les persones nouvingudes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a
publicar en el termini d'un mes la convocatòria general de
projectes de cooperació.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general de l'Institut de la Dona.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general de l'Institut de la Dona
del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 4 de maig del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general d'R+D+I.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria d'R+D+I.
Palma, a 4 de maig del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3647/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1466/06, relativa a
política general d'immigració i cooperació. (Mesa de 19 de
maig del 2006).
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a,
juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, presentar un
pla la finalitat del qual serà que l'escolarització dels alumnes
amb necessitats educatives específiques es faci de manera
equitativa entre els centres públics i els privats.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a, a
través de la Fundació Balear a l'Exterior, presentar en un
termini d'un mes un pla d'actuació detallat de les activitats que
pensa dur a terme.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a
presentar en el termini de tres mesos un pla d'acollida i
allotjament temporal per donar suport a famílies nouvingudes
o que per qüestions estructurals puguin trobar-se en situació de
risc d'exclusió social.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a
presentar en un termini de tres mesos un programa de foment
per a la incorporació de la població immigrada als cursos de
formació dins els programes de formació: FIP, Enllaç i d'altres.
7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a
presentar en un termini de sis mesos un pla d'inversions en les
infraestructures dels barris en procés de deteriorament o on es
detectin problemes d'interculturalitat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a
presentar en un termini de tres mesos un pla d'incorporació de
mediadors culturals als centres d'atenció primària.
9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a
incorporar a l'Institut de la Dona i als serveis d'assistència
psicològica a víctimes de la violència cap a les dones,
mediadors/es per atendre les dones immigrades.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears a
revisar el II Pla d'immigració amb l'objectiu de temporalitzar
les diferents mesures i quantificar-ne el cost.
Palma, a 5 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3465/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
places concertades. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3466/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3485/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a difusió de l'horticultura ecològica. (Mesa de
10 de maig del 2006).
RGE núm. 3486/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a fulletó d'horticultura ecològica. (Mesa de 10
de maig del 2006).
RGE núm. 3528/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manifestacions de la sòcia de govern (I). (Mesa de 10 de maig
del 2006).
RGE núm. 3529/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manifestacions de la sòcia de govern (II). (Mesa de 10 de maig
del 2006).
RGE núm. 3530/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manifestacions de l'1 de maig (I). (Mesa de 10 de maig del
2006).
RGE núm. 3531/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manifestacions de l'1 de maig (II). (Mesa de 10 de maig del
2006).
RGE núm. 3532/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manifestacions de l'1 de maig (III). (Mesa de 10 de maig del
2006).
RGE núm. 3533/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
de l'Estatut (I). (Mesa de 10 de maig del 2006).

RGE núm. 3534/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
de l'Estatut (II). (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3535/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respostes
del Govern (I). (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3536/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respostes
del Govern (II). (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3537/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a costos de
la capitalitat. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3538/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
precarietat laboral i manca de diàleg social. (Mesa de 10 de
maig del 2006).
RGE núm. 3539/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pymes i
autònoms. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3542/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a beneficiaris del programa de la Targeta
Bàsica. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3543/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a beneficiaris del programa Ca Vostra. (Mesa
de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3544/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a pressupost de la Targeta Bàsica. (Mesa de 10
de maig del 2006).
RGE núm. 3545/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a pressupost del programa Ca Vostra. (Mesa de
10 de maig del 2006).
RGE núm. 3646/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a llicències de plantes asfàltiques. (Mesa de 10
de maig del 2006).
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Palma, a 3 de maig del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

5697

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

Quantes places noves d'infantil, de primària, d'ESO, de
batxillerat i d'FP es van concertar els cursos 2002-2003, 20032004, 2005-2006 i 2006-2007?
Palma, a 3 de maig del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb les
declaracions de la seva sòcia de govern quan manifesta que la
seva llei del sòl és una "llei de ciment"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

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

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de medicina primària de cada illa, referida a 20 d'abril del
2006.
Palma, a 3 de maig del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb les
declaracions de la seva sòcia de govern que qualifiquen el PP
com un partit integrista i espanyolista?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

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

Quines actuacions en la difusió de l'horticultura ecològica
entre la joventut ha dut a terme la Conselleria d'Agricultura des
del mes d'agost del 2003 fins a l'actualitat?
Palma, a 3 de maig del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
manifestacions sindicals de l'1 de maig respecte del rebuig a
l'elevat endeutament del Govern?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

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

Quin any es va elaborar el fulletó d'horticultura ecològica
de la Conselleria d'Agricultura i quina promoció s'ha fet entre
colAlectius o persones a què va destinat?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
manifestacions sindicals de l'1 de maig respecte del rebuig a les
obres faraòniques del Govern?
Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quins motius el Govern de les Illes Balears es nega
reiteradament a contestar preguntes sobre els seus encontres
amb l'actual president del Tribunal Suprem?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
manifestacions sindicals de l'1 de maig respecte del rebuig a la
destrucció del territori que realitza el Govern en benefici de
quatre especuladors?
Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quins motius el Govern de les Illes Balears fuig de la
seu del Parlament de les Illes Balears quan li toca contestar
preguntes compromeses?
Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
De quina manera el president del PP ha garantit al president
del Govern de les Illes Balears que l'Estatut serà aprovat amb
la clàusula dels 3.000 milions?
Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'opinió real i definitiva del Govern de les Illes
Balears sobre el finançament directe que compensi els costos
de capitalitat de la ciutat de Palma?
Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines directrius concretes ha rebut el president del Govern
de les Illes Balears del president del PP sobre la reforma de
l'Estatut?
Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears millorar, en el
proper exercici, l'augment de la precarietat laboral i la manca
de diàleg social, principals causes de la disminució de la
qualitat de l'ocupació segons diversos estudis d'universitats?
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Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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Quin pressupost s'ha executat del programa de la Targeta
Bàsica els anys 2004 i 2005?
Palma, a 5 de maig del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té qualque programa específic el Govern de les Illes
Balears per millorar les condicions de feina a les Pymes i als
autònoms que són els sectors que han sofert un major
empitjorament a les seves condicions laborals segons diversos
estudis d'universitats?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost s'ha executat del programa Ca Vostra els
anys 2004 i 2005?
Palma, a 5 de maig del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

U)

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

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

Quin ha estat el nombre de beneficiaris que ha tingut el
programa de la Targeta Bàsica els anys 2004 i 2005?

De quina llicència i de quin permís, i de quina declaració
d'interès general disposen o han disposat les plantes asfàltiques
instalAlades a les obres de l'autopista d'Inca a sa Pobla?

Palma, a 5 de maig del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Palma, a 5 de maig del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de beneficiaris que ha tingut el
programa Ca Vostra els anys 2004 i 2005?
Palma, a 5 de maig del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3680/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a sanció a la concessionària de les obres de l'autovia
de l'aeroport d'Eivissa. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3681/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a els Premis Ortega y Gasset de periodisme. (Mesa de
10 de maig del 2006).

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

RGE núm. 3682/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
dels índexs de sinistralitat laboral a les Illes. (Mesa de 10 de
maig del 2006).
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RGE núm. 3683/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
i constitució de comunitats de regants
RGE núm. 3684/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficis del
programa Pro-Alfa 2006. (Mesa de 10 de maig del 2006)..
(Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3685/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
funcionament de l'Hospital de Formentera. (Mesa de 10 de
maig del 2006).
RGE núm. 3686/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura del
director general de Trànsit en relació amb la seguretat viària.
(Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3687/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
distribució d'ajudes que ha concedit el SOIB en matèria de
formació ocupacional. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3688/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
de la implantació de la Targeta Verda. (Mesa de 10 de maig
del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió mereix al Govern de les Illes Balears que IB3TV no informés de la concessió del premi Ortega y Gasset de
periodisme a tres periodistes de les Illes Balears?
Palma, a 10 de maig del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és l'evolució dels índexs de sinistralitat laboral a les
Illes Balears?
Palma, a 10 de maig del 2006.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

RGE núm. 3689/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targetes verdes activades. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3690/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
immigrants en situació ilAlegal. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3691/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències en gestió de permisos de treball. (Mesa de 10 de
maig del 2006).
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora la consellera d'Agricultura i Pesca el procés de
promoció i constitució de comunitats de regants a les nostres
illes?
Palma, a 10 de maig del 2006.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina sanció s'ha imposat a la concessionària de les obres
de l'autovia de l'aeroport d'Eivissa per haver deixat sense
subministrament d'aigua a Sant Jordi i a la Platja d'en Bossa?
Palma, a 10 de maig del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins beneficis per als pagesos es produiran amb el
programa Pro-Alfa del 2006 que desenvolupa la Conselleria
d'Agricultura i Pesca?
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Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
Targeta Verda, després d'un any de la seva implantació?
Palma, a 10 de maig del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria de Salut i
Consum quant a l'obertura i posada en funcionament de
l'Hospital de Formentera?
Palma, a 10 de maig del 2006.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el nombre de targetes verdes que s'han activat des
de l'1 de gener del 2005 fins a la data?
Palma, a 10 de maig del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió mereix a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports la postura manifestada recentment pel
director general de Trànsit del Govern de l'Estat en relació amb
la seguretat viària?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord la consellera d'Immigració i Cooperació del
Govern de les Illes Balears a donar "papers" a tots els
immigrants en situació ilAlegal a les Illes Balears?

Palma, a 10 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

Palma, a 10 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la distribució de les ajudes que ha concedit el
SOIB en matèria de formació ocupacional durant aquest any?
Palma, a 10 de maig del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord la consellera d'Immigració del Govern de les
Illes Balears a incloure competències en gestió de permisos de
treball a l'Estatut d'Autonomia?
Palma, a 10 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

És costum d'IB3 comprar imatges a altres mitjans d'aquells
esdeveniments que estan coberts per les càmeres i els equips
propis d'IB3?

Ordre de Publicació
RGE núm. 3483/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a compra d'imatges a altres mitjans, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 4 de maig del 2006).

Palma, a 3 de maig del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

RGE núm. 3490/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
d'empleats d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 4 de maig del 2006).
RGE núm. 3491/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit en
l'exercici del 2006, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 4 de maig del 2006).
RGE núm. 3492/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
del pressupost d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 4 de maig del 2006).
RGE núm. 3493/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració
del primer any d'informatius, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 4 de maig del 2006).

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries en el funcionament de la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, el diputat sotasignant formula a la directora general de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
És cert que la plantilla d'IB3 té 112 empleats amb un cost de
6.700.000 euros?
Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
C)
D'acord amb la Resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries en el funcionament de la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, el diputat sotasignant formula a la directora general de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Amb quin dèficit té previst tancar l'exercici del 2006 a IB3?

RGE núm. 3498/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a pelAlícules en català, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 4 de maig del 2006).
Palma, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 4 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

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

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries en el funcionament de la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, la diputada sotasignant formula a la directora general
de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ha hagut de demanar un augment de pressupost al Govern
de les Illes Balears per fer front a despeses en aquest primer
semestre del 2006?
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infantils laborals (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 10 de maig del 2006).
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb la Resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries en el funcionament de la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, la diputada sotasignant formula a la directora general
de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quina valoració fa del primer any dels informatius d'IB3?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Socials.
Amb quines escoletes infantils municipals col.labora el
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de maig del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 4 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

H)

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

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

Quines previsions té la directora d'IB3 en relació amb
l'emissió de pelAlícules en llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears?

Quin és l'impost de les subvencions concedides a cadascuna
de les escoletes infantils municipals amb les quals colAlaborà el
Govern de les Illes Balears durant el 2005?
Palma, a 4 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 3 de maig del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I)
RGE núm. 3652/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes
infantils municipals (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3653/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes
infantils municipals (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3654/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes
infantils laborals (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3655/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Socials.
Amb quines escoletes infantils laborals col.labora el Govern
de les Illes Balears?
Palma, a 4 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Socials.
Quin és l'impost de les subvencions concedides a cadascuna
de les escoletes infantils laborals amb les quals colAlaborà el
Govern de les Illes Balears durant el 2005?
Palma, a 4 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el consell
d'administració de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a aprovar un document que determini les normes sobre
la presència dels grups polítics i socials significatius a les
emissions de la Televisió de les Illes Balears, SA i a la Ràdio
de les Illes Balears, SA.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el consell
d'administració de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears que, un cop aprovat el document marc sobre la
presència de grups polítics i socials més significatius, encomani
a la Direcció General de l'ens la contractació, a una empresa
externa especialitzada, d'un sistema permanent de mesura de
temps.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 27 d'abril del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
RGE núm. 3425/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesura de temps a IB3 per als grups polítics i
socials significatius. (Mesa de 10 de maig del 2006).

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
La Llei 7/1985, de creació de la Radiotelevisió de les Illes
Balears, a l'article 7 apartat k) atribueix al consell
d'administració de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la competència següent: "Determinar semestralment el
percentatge d'hores de programació destinades als grups
polítics i socials significatius, tot fixant els criteris de
distribució entre ells en compliment del que s'estableix a
l'article 20 de la Constitució".
El Grup Parlamentari Popular s'ha assabentat que, en
nombroses ocasions, els representants del Partit Socialista, del
Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista i del Partit
Esquerra Unida i Els Verds en el consell d'administració de
l'ens han bloquejat l'adopció d'un acord per tal de determinar el
que es preveu a l'article 7.k) abans esmentat.
És obvi que el reiterat bloqueig per part dels grups abans
referits fa que la Direcció General de l'ens no tengui pautes
clares i consensuades per tal de realitzar una mesura i una
valoració del temps que es destinada a cadascun dels grups
polítics i socials més significatius.

RGE núm. 3424/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retransmissió del Mundial de futbol d'Alemanya,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3429/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a drets de les Illes Balears a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 10 de maig del 2006).
RGE núm. 3550/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a rebuig a l'ampliació de Port
Adriano (Calvià), amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 10 de maig del
2006).
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
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Exposició de motius

Exposició de motius

El proper mes de juliol tindrà lloc un dels esdeveniments
esportius més importants de l'any. Es tracta de la fase final del
Campionat Mundial de futbol que enguany se celebra a
Alemanya. Aquest esdeveniment té lloc un cop cada quatre
anys i és un dels espectacles esportius que més audiència
televisiva té. Es calcula que prop de 5.500 milions de persones
seguiran el Mundial.

I

Amb la participació de la selecció espanyola a aquesta fase
final, l'interès per seguir el Mundial entre la població espanyola
i de les Illes Balears ha augmentat considerablement. Per tant,
un fet com aquest hauria de retransmetre's al major nombre de
persones possible.
El canal privat la Sexta ha adquirit els drets per tal de poder
retransmetre els principals partits del Mundial, però, segons els
experts, el mes de juny la senyal per a la retransmissió només
haurà arribat a la meitat de les cases; en el cas de les Illes
Balears això suposarà que cap ciutadà menorquí o pitiús no
podrà veure el Mundial en obert i de forma gratuïta, perquè fins
al mes de setembre no els arribarà el senyal.
Des del Grup Parlamentari Popular considerem que un
esdeveniment com aquest, que ja ha estat considerat d'interès
general pel que fa als partits inaugural, final i tots els de la
selecció espanyola, hauria de ser retransmès en obert i
gratuïtament. Per tant la Sexta hauria d'arribar als acords
necessaris `per tal que, a cada territori, les cadenes amb major
cobertura de senyal (en el cas de les Illes Balears, IB3) puguin
retransmetre simultàniament amb la Sexta els partits declarats
d'interès general.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a dur a terme les gestions adients amb l'empresa que té
concedits els drets de retransmissió dels partits del Mundial de
futbol d'Alemanya 2006, per tal que arribi als acords necessaris
per garantir la recepció gratuïta i en obert, a tots els ciutadans
de les Illes Balears, dels partits del Mundial que tenen la
consideració d'interès general, és a dir, tots els partits de la
selecció espanyola, el partit inaugural i la final.
Palma, a 27 d'abril del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Atès que el passat dia 31 de març, el Boletín Oficial del
Congreso de los Diputados va publicar el text de la reforma de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i la posició d'aquest envers
l'Arxiu de la Corona d'Aragó és la que es desprèn del text
següent:
"Disposición adicional decimotercera:
Los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de
la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se
integra en el sistema de archivos de Cataluña. Para la gestión
eficaz del resto de fondos comunes con otros territorios de la
Corona de Aragón, la Generalitat debe colaborar con el
patronato del Archivo de la Corona de Aragón, con las demás
comunidades autónomas que tienen fondos compartidos en el
mismo y con el Estado a través de los mecanismos que se
establezcan de mutuo acuerdo."
Per la seva banda, la disposició addicional primera de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en el text vigent,
respecte d'aquesta matèria disposa:
"Mitjançant la normativa corresponent de l'Estat i sota la
tutela d'aquest, es crearà i se'n regularan la composició i les
funcions, el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en el qual
tendrà participació preeminent la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en igualtat amb la resta de comunitats autònomes
afectades."
II
Atès que la disposició esmentada tracta l'Arxiu de la Corona
d'Aragó i l'Arxiu Reial de Barcelona com dos arxius separats,
quan en realitat l'Arxiu Reial és una secció de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, centre encara avui de titularitat i gestió
estatals.
III
Per altra banda, pres en consideració el fet que l'Arxiu Reial
conté la documentació de la Reial Cancelleria, institució
principal de l'administració de la monarquia, amb sèries
documentals que fan referència a tots els aspectes del govern i
als territoris que conformaven la Corona d'Aragó, entre ells el
regne de Mallorca. Hi ha una sèrie, la Majoricarum, referida
únicament a les Illes Balears.
IV
Atès el que s'exposa, es pot concloure que si s'arribàs a
produir una separació de l'Arxiu Reial de Barcelona de l'Arxiu
de la Corona d'Aragó i, d'altra banda, el futur patronat s'ha de
constituir sobre aquest darrer, es produiria el fet que el
principal fons documental referit a les Illes Balears restaria
fora.
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El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

V
Atès que l'article 46 de la Constitució Espanyola del 1976
preveu com un principi rector de la política econòmica i social,
estableix que el Govern de la nació haurà de promoure
l'enriquiment del patrimoni històric dels pobles d'Espanya, i
malament es pot considerar que es promou aquest enriquiment
per la vida de privar del seu patrimoni històric uns d'aquests
pobles en benefici d'un altre.
VI
Atès el fet que el projecte de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya suposa una vulneració directa de
l'article 149.1.28a de la Constitució, ja que aquell ultrapassa en
molt els termes d'aquest, des del moment en el qual no es
preveu una cessió per part de l'Estat a la Generalitat, de les
competències de gestió respecte de l'Arxiu de la Corona, sinó
la cessió de la titularitat d'una part d'aquell.
VII
A major abundància, aquest text, si s'aprova definitivament,
suposarà:
• L'efectiva desmembració d'un bé, com és l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, que s'havia de considerar jurídicament
indivisible.
• La ruptura de l'statu quo jurídic que preveia un òrgan comú
per a la gestió de l'Arxiu, el Patronat, sota la tutela de
l'Estat, i amb igualtat de condició per a totes les comunitats
autònomes que hi havien de participar.
• L'efectiva pèrdua de virtualitat i d'efecte pràctic de la
disposició addicional primera del nostre estatut (tant del
vigent com del projecte de reforma), ja que es deixa el
Patronat com una institució buida de contingut.
• La renúncia per part de l'Estat a la titularitat dels suposats
"fons propis de Catalunya".
• El reconeixement a la Generalitat d'una posició d'igualtat
respecte de l'Estat i, a la pràctica, de submissió de la resta
de comunitats respecte d'aquella, ja que les obliga a arribar
a acords "per colAlaborar" en una "gestió eficaç de la resta
de fons comuns amb altres territoris de la Corona d'Aragó".
És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta
aquesta proposició no de llei per a l'assumpció de les següents
Propostes d'acord
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a la urgent constitució del Patronat de la Corona
d'Aragó.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a impedir la desmembració de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó de l'Arxiu Reial de Barcelona, ja que aquest arxiu
forma part inseparable del primer i conté aspectes exclusius de
la Corona del Regne de Mallorca.
3. El Parlament de les Illes Balears insta tots els grups
polítics amb representació en el Parlament a fer constar en la
reforma de l'Estatut d'Autonomia els drets de les Illes Balears
respecte de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Palma, a 2 de maig del 2006.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Avui, dia 4 de maig, ha finalitzat l'exposició pública del
projecte d'ampliació del port esportiu d'El Toro (Port Adriano)
a Calvià per posteriorment ser aprovats o rebutjat pel Govern
de les Illes Balears. Aquest projecte suposarà augmentar en un
125% l'actual làmina d'aigua i un increment de 85 amarraments
d'eslores d'entre 20 i 60 metres. Això duplicarà la superfície
actual tant a nivell d'infraestructures terrestres com d'amarres a
la mar i implicarà una nova ocupació del litoral calvianer de
90.000 m2.
Un projecte que incrementarà la destrucció del malmès
litoral de Calvià molt castigat per l'allau d'infraestructures
urbanístiques i turístiques, així com per l'artificialització de
l'entorn. Un projecte que augmentarà la degradació de la platja
i les cales annexes, així com de la qualitat de les aigües
marines.
Per altra banda, en aquesta zona costanera ja s'hi ubica una
important oferta de ports esportius, concretament cinc en el
terme de Calvià, un a Andratx i nou a la zona de Palma,
Augmentar més l'oferta sense disposar d'un pla director de ports
esportius a nivell de tota Mallorca o, si més no, de la zona de
litoral Andratx-Calvià-Palma resulta `poc compatible amb la
protecció del litoral com un patrimoni a preservar i ordenar
amb criteris de sostenibilitat.
A més, una part del projecte afecta directament la praderia
de posidonia oceanica i es calcula que un mínim de 25.000 m2
de posidonia oceanica quedaran destruïts directament o
indirecta per aquesta gran ampliació del port esportiu.
La posidonia oceanica constitueix una planta de gran valor
ambiental, la qual es troba protegida per normativa estatal,
europea i per diversos convenis internacionals. D'altra banda,
les praderies de posidonia oceanica són extremadament
sensibles a qualsevol alteració del medi marí. El projecte
destrueix una part de la praderia situada davant el litoral del
Toro on causa un dany irreversible i on suposarà, també,
l'alteració d'una superfície encara major. A més de la posidonia
oceanica altres espècies protegides es veuran afectades.
Hem de recordar, a més, que el Govern de les Illes Balears
actualment participa en el projecte Life-Posidonia amb una
Unió Europea per contribuir conjuntament a la seva protecció.
Permetre actuacions o infraestructures que destrueixin aquests
ecosistemes suposaria posar en perill aquest projecte i, sobretot,
vulneraria l'objectiu bàsic de protecció de les praderies de
posidonia oceanica a l'illa de Mallorca.
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L'ampliació del port actual en més del 30% de la seva
capacitat hauria de disposar d'un pla director i hauria d'establir
tots els procediments de participació de les diverses
administracions implicades, així com de la societat en general
tal com marca la Llei de ports autonòmica aprovada, Llei
10/2005, de 14 de juny, de ports de els Illes Balears, i la
Directiva d'avaluació d'impacte ambiental 2001/42CEE que
especifica clarament la necessitat de participació de la
ciutadania.
Per totes aquestes raons presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar l'ampliació del port esportiu El Toro
(Port Adriano), Calvià, pel seu negatiu impacte ambiental al
litoral calvianer, així com per la destrucció dels fons marí i
especialment de la praderia de posidonia oceanica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en el termini de sis mesos, un pla
director de la zona del litoral sud-oest mallorquí (Andratx,
Calvià i Palma) per ordenar l'oferta portuària esportiva, i a ferho amb criteris de sostenibilitat ambiental, de participació dels
implicats, tant de l'administració com de la ciutadania, i amb
l'objectiu de protecció de les praderies de posidonia oceanica,
tal com pretén el Govern de les Illes Balears amb l'objectiu del
projecte Life-Posidonia amb la Unió Europea.
Palma, a 4 de maig del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 4902/05, 4903/05, 4906/05 i
4912/05 a 4914/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relatives a primer viatge a la Xina,
a nombre de viatges a la Xina, a reunions amb representants
xinesos, a evolució de les exportacions a la Xina, a
exportacions a Xina des del primer viatge i a contractes
signats com a conseqüència del viatge a la Xina. (BOPIB núm.
91 de 17 de juny del 2005).
El primer viatge oficial a la Xina a la present legislatura es
va realitzar l'octubre del 2003. Des d'aquest primer viatge el
conseller ha realitzat un viatge més el 2004 i tres el 2005.
El viatge al qual fan referència, del 22 de maig del 2005, es
va fer amb motiu del viatge inaugural de la línia de
comunicació directa entre Espanya i Beijing que va obrir la
companyia Air Europa.
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L'estada del conseller Josep Juan i Cardona a Xina va ser
aprofitada per seguir un ample programa d'entrevistes
institucionals i contactes oficials sobre matèries de promoció
exterior. Així, va mantenir reunions amb el governador
d'Indústria i Comerç de la província de Zhejiang i amb el
vicealcalde de la capital d'aquesta província, Hangzhou. A més,
el conseller de Comerç, Indústria i Energia es va entrevistar
amb el vicebatlle de Shanghai.
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no disposa
d'estadístiques pròpies quant a nivells d'exportació de productes
elaborats a Balears, sent les seves fonts les publicacions que
realitzen, tant el Ministeri d'Economia i Hisenda com l'Institut
Nacional d'estadística o l'ICEX, no obstant això i segons dades
de l'ICEX, les exportacions de productes manufacturats ha
augmentat un 89;9% del 2003 al 2005.
D'altra banda, i per tal de conèixer els contractes signats per
les empreses de les Illes Balears, s'haurien d'adreçar a les
mateixes empreses.
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. 7948/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
certificació de qualitat de l'IQT. (BOPIB núm. 110 d'11 de
novembre del 2005).
1. L'IQT realitza visites d'adhesió als diferents subsectors:
- A porta oberta
- Reunions amb associacions que ens proporcionen llistats
d'establiments.
- SolAlicitud específica d'informació d'un establiment en
particular.
A partir d'aquest moment, l'IQT realitza la primera visita, on
se signa el document d'adhesió i se solAlicita el segell de qualitat
IQT del seu subsector. A més, l'IQT proporciona informació
sobre la norma del segell, la guia de valoració i sobre totes les
funcions que desenvolupa l'institut.
2. Després de la visita d'adhesió, es concerta una cita per
realitzar l'auditoria.
El responsable de cada zona serà la persona que haurà de
realitzar l'auditoria i puntuar l'establiment sobre la base dels
criteris establerts per l'IQT.
3. Es comprova que els establiments compleixen amb la
reglamentació pertinent.
4. Una vegada realitzades les recomanacions pertinents,
s'envien a l'establiment i es realitza una visita per explicar el
contingut d'aquestes. Es dóna un termini raonable per esmentar
les esmentades recomanacions i poder aconseguir l'acreditació
corresponent.
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5. Els certificats s'expedeixen pels responsables de zones,
tant si les auditories les fan els tècnics de l'IQT com si les fan
tècnics d'empreses externes.
6. Una vegada superada aquesta primera fase, aquests
establiments reben assessorament per adherir-se a sistemes de
qualitat (mediambientals, de gestió, etc.).
Palma, 24 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

Parlament de les Illes Balears, a disposició dels senyors
diputats.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 818/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (VIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
diposita al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament
de les Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

C)
A la Pregunta RGE núm. 600/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Pla
director sectorial de telecomunicacions. (BOPIB núm. 121 de
10 de febrer del 2006).
En Consell de Govern va aprovar el Pla director sectorial de
telecomunicacions de les Illes Balears a la sessió de dia 10 de
març del 2006.
Palma, 29 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 820/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (X). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
diposita al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament
de les Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 809/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a subvencions
a l'Associació de dones de Peguera. (BOPIB núm. 122 de 17
de febrer del 2006).
Us tramet, adjunta, la relació dels pagaments a càrrec dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i a favor de l'Associació de dones de Peguera, CIF
G07960115.

H)
A la Pregunta RGE núm. 821/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (XI). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
diposita al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament
de les Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
Pel que fa a les empreses públiques adscrites a la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, aquestes no han
concedit cap subvenció a l'associació esmentada.
Palma, 21 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació

I)
A la Pregunta RGE núm. 842/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (VI). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
Juan Bauzá Barceló
Nomenament: 01/07/2003
Cessament: 30/06/200
Import: 45.076 euros
Lloc: Personal eventual de gabinet
Nomenament: 01/07/2004
Import: 45.076 euros
Lloc: Assessor tècnic

E)
A la Pregunta RGE núm. 814/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (III). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Gabriel José Martí Ballester
Nomenament: 07/11/2005
Import; 46.897,08 euros
Lloc: Cap de gabinet

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
diposita al Registre General de l'Oficialia Major del

Palma, 27 de febrer del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 847/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (XI). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).
Catalina Jiménez Aleñar
Data de nomenament: 16/09/2005
Lloc de treball: Cap de secretaria del Gabinet del conseller
Retribució anual: 22.253,88 euros

L)
A les Preguntes RGE núm. 874/06 i 876/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a places per a l'atenció a discapacitats (I a III).
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Illa
Mallorca

Menorca

Julia Rubí Tomás
Data de nomenament: 01/04/2004
Lloc de treball: Cap de premsa
Retribució anual: 47,835,00 euros

EivissaFormentera

Maria del Camino González Marí
Data de nomenament: 16/10/2003 (destituïda el 30/11/2003)
Lloc de treball: Personal eventual de gabinet
Retribució anual: 28.000,00 euros
Marta Moranta Romaguera
Data de nomenament: 16/07/2005 (destituïda el 15/09/2005)
Lloc de treball: Cap de secretaria del Gabinet del conseller
Retribució anual: 28.000,00 euros
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 860/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractes d'alta
direcció (XI). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Sr. Pedro Juan Planas Mulet, director gerent de la Fundació
IBIT, Illes Balears Innovació Tecnològica.
Sr. Fernando de Francisco Cordero, director gerent del
Centre Balears Europa.
Sr. Antoni Reus Beltrán, director gerent de ParcBit
Desenvolupament, SA.
Sr. Damià Vidal Rodríguez, director gerent de Bitel
Telemàtica, SA.
Sr. Pablo Collado Serra, director general de la Fundació pel
desenvolupament sostenible de les Illes Balears.
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Entitat
Consell de Mallorca
Entitats sense ànim de lucre

Consell Insular de Menorca
Entitats sense ànim de lucre

Consell Insular d'Eivissa i
Formentera

Places

Cost

228

2.729.350,35

1.019

1.342.959,68

24

311.335,10

18

41.944,08

38

398.703,94

Palma, 23 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 881/06 i 895/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a personal contractat que cessarà quan cessi
l'autoritat que l'ha nomenat (III i XVII). (BOPIB núm. 122 de
17 de febrer del 2006).
Les persones contractades a la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports i a les empreses públiques
que en depenen, 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:
Sra. Margarita Beltrán Alomar
Sra. Aránzazu Mulet Alonso
Sr. Francisco Gual Salvá
Sr. Pedro Iturbide Servera
Sr. Segismundo Morey Ramón
Sra. Neus Salas Bauzá
Sra. Marina Campomar
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Rubén Martin-Llames González
Sr. Rafel Pons Vidal
Sra. Natalia Lanuza Aguilera
Sr. Andrés Torres Pedrosa
Sr. José Oliver Rebassa
Sr. Onofre Plomer Perelló
Sr. José Luís Torres Borrás
Sra. Francisca Suau Alemany
Sr. Pablo Jaime Nadal Terrades
Sr. Carlos Perelló Oliver
Palma, 14 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.
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N)
A la Pregunta RGE núm. 901/06, 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 (XXIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).

Els projectes o programes d'intervenció social integral per
a l'eradicació de la pobresa que ha presentat el Govern de les
Illes Balears per ser finançats amb recursos de l'Estat, en
compliment del conveni signat el 21 de novembre del 2005,
varen ser els següents:
Entitat

La relació de persones contractades solAlicitada és la
següent:
Fires i Congressos de Balears, SA
Joan Bibiloni Fiol
Ana Antònia Coll Salom
Institut d'Innovació Empresarial
Francisco Javier Aguiló Serra
Jaume Darder Ribot
José Luis Sastre Tous
Vicente Planells Guasch
Juan Carlos Grau Reynés
Rafel Nicolau Girart
Margarita Borrás Bibiloni
Alejando Minchiotti Fábregas
Rafel Torres Gómez
Guillermo Riera Pons (renúncia del 30/04/05)
Consorci per al desenvolupament econòmic de les Illes Balears
Antònia Ordinas Marí
Gabriel Matas Alcover
Miquel Font Zaragoza
Juan Martorell Martorell
Juan Albertí Sastre
Antonio Munar Mut
Roser Belmonte Juan (renúncia del 01/09/05)
Palma, 17 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Projecte

Total
subvenció

Ajuntament de
Palma

Inserció sociolaboral dels habitants
del sector de ciutat antiga

102.716,88

Ajuntament
d'Eivissa

Programa municipal d'inclusió social
al barri de Can Misses

16.619,10

TOTAL

119.335,98

Palma, 31 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1247/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Pla de
prestacions socials bàsiques. (BOPIB núm. 124 de 10 de març
del 2006).
El Govern de les Illes Balears ha finançat, amb recursos
propis, el Pla de prestacions socials bàsiques de serveis socials
de corporacions locals de l'any 2005 amb 1.753.491,24 euros.
Palma, 31 de març del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1500/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pagament de
lloguers. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).

A la Pregunta RGE núm. 1059/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a audiència d'IB3.
(BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).

Sí, són els doblers necessaris per al desenvolupament de la
gestió eficient amb les competències actuals.

Des de l'inici del procés de posada en marxa de les cadenes
de TV i Ràdio d'IB3, s'han contractat serveis diversos a
distintes companyies especialitzades en serveis demoscòpics,
estadístics i/o audimètrics relacionades amb la televisió, que
són: "De media", "CECA", "Sociomètrica", "TNS-Sofres" i
"Barlovento".
Santa Ponça, 28 de març del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1246/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
eradicació de la pobresa. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del
2006).

Palma, 22 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1504/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a recaptació
d'imposts. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
Cal dir que la pràctica totalitat de les quantitats que resten
pendents per l'impost sobre estades a empreses turístiques
d'allotjament es troben, a dia d'avui, garantides per aval bancari
que és una forma que preveu la Llei 58/2003, general tributària,
de regularitzar i garantir el cobrament de qualsevol deute
tributari.
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Palma, 22 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Despeses relacionades amb la celebració de la Diada de les
Illes Balears a Eivissa:
Empresa

Concepte

Import
(en
euros)

Futura Internacional
Airways, SA

Transport Palma-Eivissa-Palma

12.000,00
(*)

Carwalk Modelos y
Azafatas, SL

Contractació hostesses

4.150,00

Sebastián Bibiloni
Calafell

Transport, càrrega i descàrrega,
muntatge i bitllets

11.109,00

Bartolomé Massot
Juan

Muntatge altaveus, equip de
megafonia

12.000,00

Federació balear de tir
de fona

XIII trofeu Diada

6.790,00

Federació balear de
trot

Carreres, premi hipòdrom Sant
Rafel

5.300,00

Federació balear de
trot

Exhibicions, desfilades i
exposicions

9.500,00

Fundació per al
conservatori superior

Desplaçament i estada concert
orquestra

12.000,00

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 1772/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a ports
esportius de Palma. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).
Tant el port esportiu d'es Portitxol com el del Club Nàutic
Molinar no són de la nostra competència, sinó de l'Autoritat
Portuària "Ports de Balears", dependent del Ministeri de
Foment.
Palma, 24 de març del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 2335/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a Diada de
les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del
2006).

(*) Document comptable: 03/03/2006

Palma, 3 d'abril del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Expedients tramitats per l'UAC, corresponent als premis
Ramon Llull, Eivissa (any 2006):
Expedient

733

Pressupost
d'adjud.
(euros)
25.740,00

Tipus

Descripció

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Subministr.

Subministrament i lloguer
ilAluminació del recinte firal
d'Eivissa

738

29.058,00

Serveis

Regidoria al recinte firal
d'Eivissa

726

29.802,00

Subministr.

Muntatge dels escenaris al
recinte firal d'Eivissa

732

28.770,00

Subministr.

Fusteria i atrezzo recinte firal
d'Eivissa

724

29.763,28

Subministr.

InstalAlació de la moqueta del
recinte firal d'Eivissa

663

29.232,00

Serveis

Realització de 3 vídeos

671

29.415,28

Serveis

Retransmissió i gravació

690

29.632,20

Subministr.

Pantalles i protectors

A)
Continuació de la tramitació de la Proposta de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (RGE núm. 3327/06)
i obertura del termini de presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig del 2006, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra, en sessió de dia 9 de maig d'enguany, la proposta
de referència (publicada en el BOPIB núm. 130, de 28 d'abril
d'enguany), d'acord amb l'establert a l'article 126.4 del
Reglament del Parlament, acordà de remetre-la a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i General i obrir el termini perquè
s'hi puguin presentar esmenes. Aquest termini, que serà de vuit
dies a partir de la publicació d'aquest BOPIB, acabarà dia 22
de maig d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
2346/06 a 2352/06.

Ordre de Publicació

B)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3459/06, presentat pel diputat Hble. Sr. Eduard Riudavets i
Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i
acceptà la retirada de les preguntes de referència, relatives a
centres concertats (I a III) i a decret de "trilingüisme" (I a IV),
publicades al BOPIB núm. 126, de 24 de març d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de l'escrit 3135/06, relatiu al compliment de la
Moció 1047/06, relativa al Pla sociosanitari del Govern de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3674/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà
la retirada de l'escrit de referència, publicat al BOPIB núm.
130, de 28 d'abril d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes dels
projectes de llei RGE núm. 3203/06, de règim del sòl i de
l'habitatge de les Illes Balears, 3322/06, d'arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears, 3337/06, de creació del
colAlegi Oficial de dietistes-nutricionistes de les Illes Balears
i 3412/06, de capitalitat de Palma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig del 2006, atesos els escrits RGE núm. 3648/06 a
3651/06, presentats pel Grup Parlamentari Socialista, i 3675/06
a 3677/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
conformement amb l'establert a l'article 93 del Reglament de la
Cambra, acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes
als projectes de referència fins al dia 9 de juny del 2006.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència del dia 22 de
desembre del 2004, comunicada per l'escrit amb RGS núm.
5688/04/03 de dia 22 de desembre del 2004, el Sr. Rafel M.
Creus Oliver fou nomenat personal eventual adscrit al servei
del Grup Parlamentari Socialista.
Atès que mitjançant l’escrit amb RGE núm. 3427/06 de 2 de
maig del 2006, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
solAlicita el cessament del Sr. Rafel M. Creus Oliver com a
personal eventual adscrit al servei del grup, amb efectes de dia
2 de maig del 2006.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
el dia 3 de maig del 2006, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Rafel M. Creus Oliver, com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (grup
C, nivell 23) adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 2 de maig del
2006.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de
la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb l’establert
als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, o recurs contenciós
administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu de
Palma de Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles
10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació
de la present Resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
B)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. L'hble. Sra. Francina Armengol Socias, mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 3426/06 de dia 2 de maig del 2006, solAlicita el
nomenament del Sr. Rafel Oliver Mas, com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa la sessió celebrada
dia 3 de maig del 2006, en ús de les facultats previstes a
l'article 5 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Rafel Oliver Mas, com a personal eventual
amb categoria d’administrativa de cap de negociat ( assimilat
a funcionari de carrera del grup C, nivell 23), adscrit al servei
del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 3 de maig del 2006.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de
la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb l’establert
als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós
administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu de
Palma de Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles
10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació
de la present Resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 4 de maig del 2006.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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