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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2551/06,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
política de finançament dels projectes de carreteres.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
i Mas.

La contestada en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margalida Isabel Cabrer i González.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del Grup
Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Joan Font i Rosselló, del
Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Pere Sampol
i Mas i l'Hble. Sra. Margalida Isabel Cabrer i González.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 132 de 12 de maig del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3689/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a targetes verdes activades.
(BOPIB 132 de 12 de maig del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3856/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte d'hospital. (BOPIB
133 de 19 de maig 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 30 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 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3857/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a terrenys de l'hospital de Son Espases.
(BOPIB 133 de 19 de maig del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3858/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a terrenys per a la ubicació de
l'hospital de referència. (BOPIB 133 de 19 de maig del 2006).
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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 30 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 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3848/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a criteris per a la
construcció de l'hospital de referència a Son Espases. (BOPIB
133 de 19 de maig 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 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3859/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retard en el nou hospital
públic. (BOPIB 133 de 19 de maig del 2006).

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

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3855/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a soterrament
de les vies del tren al seu pas per Manacor. (BOPIB 133 de 19
de maig del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3849/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a foment de les llengües
estrangeres. (BOPIB 133 de 19 de maig 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 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3850/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a novetats a la Fira de la Ciència. (BOPIB 133
de 19 de maig del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3852/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou portal funcionari. (BOPIB 133 de 19 de
maig del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3853/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a renda àgil. (BOPIB 133 de 19 de maig del
2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3854/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campionat mundial de futbol
gratuït. (BOPIB 133 de 19 de maig del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 3851/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya per a una
alimentació sana. (BOPIB 133 de 19 de maig 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 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, rebutjà les Esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 1886/06, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, 1978/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds i 2012/06, del Grup Parlamentari Socialista
al Projecte de llei RGE núm 385/06, de la dona (BOPIB núm.
120 de 3 de febrer del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 23

de maig del 2006, rebutjà l'Esmena a la totalitat amb text
alternatiu RGE núm. 3155/06, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista a la Proposició de llei RGE núm. 8610/05,
de mediació familiar, del Grup Parlamentari Popular (BOPIB
núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de maig del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 3799/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes laborals.
(BOPIB núm. 133 de 19 de maig del 2006).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig del
2006, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2401/06, relativa a centre territorial de RTVE a les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les

reivindicacions dels/de les treballadors/res del centre territorial
de TVE a les Illes Balears pel que fa al manteniment i l'impuls
del centre.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca del
centre territorial a favor de la normalització lingüística i també
com a element cohesionador de la realitat insular de la
comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que el Pla de sanejament de la televisió pública estatal
no es faci a costa dels centres territorials ni dels seus
treballadors.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar un impuls decisiu al centre territorial de les Illes
Balears per tal d'ampliar els horaris de programació autonòmica
i també l'edició dels informatius de cap de setmana.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes davant el Govern de
l'Estat perquè el pla de sanejament de la televisió pública
estatal no es faci a costa del desmantellament o la reducció de
la tasca del centre territorial a les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 17 de maig del 2006.
El secretari:
Fernando Rubio i Aguiló.

La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig del
2006, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3336/06, relativa a jubilació anticipada i catàleg de
malalties professionals dels bombers, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l'Estat que rebaixi l'edat de jubilació del colAlectiu de bombers
als 55 anys, d'acord amb l'establert a la Llei de la seguretat
social, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de
juny.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que, emparant-se en la mateixa llei, elabori un quadre de
malalties professionals per al colAlectiu de bombers."

A la seu del Parlament, 17 de maig del 2006.
El secretari:
Fernando Rubio i Aguiló.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 1671/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla d'integració dels immigrants. (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 d'Immigració i
Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2756/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a  subvencions a associacions juvenils. (BOPIB núm. 129 de 21
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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2757/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a  participació dels joves en el procés jove. (BOPIB núm. 129
de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2758/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a  estructura del procés jove. (BOPIB núm. 129 de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2759/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a  polítiques per a joves en matèria d'alimentació i pràctica de
l'exercici físic. (BOPIB núm. 129 de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2006, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2760/06 i 2761/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a polítiques a joves en matèria
d'habitatge i a política per a joves en matèria laboral,
respectivament. (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del 2006).

Les 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 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1057/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reformes a l'Institut Algarb. (BOPIB núm. 123 de 24
de febrer del 2006).

Les 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 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1058/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractació de personal especialitzat. (BOPIB núm.
123 de 24 de febrer del 2006).

Les 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 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1561/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a disculpes a la comunitat educativa.
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

Les 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 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1562/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a expedients a l'Institut Algarb. (BOPIB
núm. 125 de 17 de març del 2006).

Les 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 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1563/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a actuacions al colAlegi públic de Sant
Jordi. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

Les 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 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1564/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a actuacions al colAlegi públic Sant Rafel.
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

Les 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 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 1565/06, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a retards en els pagaments al professorat de
centres públics. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

Les 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 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

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 24 de maig del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2982/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a protecció
de l'aqüífer de sa Marineta. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3550/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a rebuig de
l'ampliació del Port Adriano (Calvià). (BOPIB núm. 132 de 12
de maig del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de maig del 2006, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 2981/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a impuls al foment de les energies
renovables. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de maig del 2006, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 3334/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a declaració de les Illes Balears
zona lliure d'energia nuclear. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig
del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punt 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre el
Pla de salut mental (RGE núm. 729/06).

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig del 2006, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum
qui, acompanyada del gerent de GESMA i del sotsdirector
assistencial de Salut Mental del Servei de Salut de les Illes
Balears, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

1019/06, de creació del Consorci de Transports de Mallorca.
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 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig del 2006, es procedí
a l'elaboració del dictamen del projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 123, de 24 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTES

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 de maig del 2006, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 4726/06, de la Comissió Tècnica Interinsular,
d'atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i
lleure.

Palma, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 MIQUEL NADAL I BUADES, secretari de la Comissió

Tècnica Interinsular

CERTIFICA:

Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, a la sessió
de dia 20 d'abril del 2006, aprovà la Proposta d'atribució de
competències als consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, amb el
text literal que es transcriu a continuació:

PROPOSTA D’ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
ALS CONSELLS INSULARS DE MALLORCA, DE

MENORCA I D'EIVISSA I FORMENTERA EN
MATÈRIA DE JOVENTUT I LLEURE

L’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
enumera tota una sèrie de matèries, en relació amb les quals els
consells insulars poden assumir les competències executives i
de gestió, dins el seu àmbit territorial, en la mesura que la
comunitat autònoma tengui la competència sobre aquestes. Així
mateix, d’acord amb el darrer paràgraf d’aquest article els
consells insulars també poden assumir-ne d’altres que, dins
l’àmbit territorial propi, corresponguin als interessos respectius,
d’acord amb les transferències o delegacions que a tal fi
s’estableixin.

En aplicació de l’article 39 esmentat, el Parlament de les
Illes Balears ha aprovat, fins al dia d’avui, quinze lleis
d’atribució de competències.

Els apartats 12 i 13 de l’article 10 d’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, respectivament, estableixen la competència
exclusiva de la comunitat autònoma en matèria d’esport i lleure
i de joventut i tercera edat. Atès el que disposen aquests
apartats, es planteja ara, en un escenari  dinàmic de
configuració de la normativa que ha de regir les polítiques
integrals de joventut, la transferència als consells insulars de la
funció executiva i la gestió en matèria de joventut i lleure, com
a instruments per apropar aquestes polítiques als seus
destinataris i garantir així mateix una millor prestació dels
serveis públics. 

Capítol I
Disposició general

Article 1
Objecte de la llei

1. L’objecte d’aquesta llei és l’atribució de la funció executiva
i la gestió de les competències assumides per la comunitat
autònoma de les Illes Balears en les matèries de joventut i
lleure que s'indiquen, als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit territorial,
d'acord amb el que preveu l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears i concordants de la Llei reguladora dels
consells insulars, en els termes establerts en aquesta llei.

2. S'atribueix, també, als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera la potestat reglamentària
sobre les competències  transferides per aquesta llei, l'exercici
de la qual tindrà l'abast i les limitacions que s'estableixen en el
capítol X.

3. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera executaran també els plans i programes que aprovi
el Govern de les Illes Balears per a la coordinació de les
competències de la comunitat autònoma i dels ens insulars en
les matèries de joventut i lleure, dins el seu àmbit territorial,
d'acord amb el que es disposa a l'article 16 d’aquesta llei.

Capítol II
Funcions executives i de gestió atribuïdes als consells

insulars

Article 2
Competències en matèries de joventut i lleure, la funció
executiva i gestió de les quals es transfereix

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera assumeixen, com a pròpies, la funció executiva i la
gestió en les matèries de joventut i lleure següents:

a) Educació en el lleure infantil i juvenil.
b) Activitats de lleure per a infants i joves.
c) InstalAlacions destinades a activitats de lleure per a

infants i joves.
d) Associacionisme i participació.
e) Informació juvenil.
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 f) Intercanvis i turisme juvenil. 
g) Activitats juvenils de promoció artística i cultural.

Article 3
Funcions relatives a l'educació en el lleure infantil i juvenil

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera exerciran, dins el seu àmbit territorial i amb
subjecció a l'ordenament sectorial vigent, les funcions relatives
a l'educació en el lleure infantil i juvenil que s'indiquen:

a) Autorització i revocació del reconeixement  de les
escoles d’educadors de temps lliure d’àmbit insular.

b) Assistència a les escoles de formació d'educadors en el
lleure infantil i juvenil d’àmbit insular.

Article 4 
Funcions relatives a les activitats de lleure amb infants i
joves

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera exerciran, dins el seu àmbit territorial i amb
subjecció a l'ordenament sectorial vigent, les funcions relatives
a les activitats de lleure amb infants i joves següents:

a) Autorització o, si n’és el cas, recepció de la
comunicació preceptiva sobre realització d’activitats
d’acampades, colònies, rutes, camps de treball i la resta
d'activitats infantils i juvenils de temps lliure. 

b) Programació i execució d’activitats de temps lliure
infantil i juvenil. 

c) Assistència tècnica i/o econòmica als municipis i altres
entitats locals que programin i executin activitats de temps
lliure infantil i juvenil.

d) Suport a les associacions, entitats juvenils i entitats que
presten  serveis a la joventut que programin i/o executin
activitats de lleure per a infants i joves.

Article 5 
Funcions relatives a les instalAlacions destinades a activitats
de lleure  amb infants i joves 

1. Correspon als consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit territorial, la creació
d'instalAlacions destinades a activitats de lleure per a infants i
joves i la gestió de les que són de la seva titularitat.

La gestió podrà ser directa o indirecta, fer-se a través
d’entitats de dret creades a l’efecte, i també a través de la
constitució de consorcis amb altres administracions públiques
per a finalitats d'interès comú i/o amb entitats privades sense
ànim de lucre que persegueixin finalitats d'interès públic,
concurrents amb les de les administracions públiques
consorciades, o mitjançant l’adhesió a altres organitzacions
personificades de gestió ja constituïdes amb les finalitats
esmentades.

2. Així mateix, els consells insulars respectius assistiran,
econòmicament i tècnicament, els municipis i altres ens locals
per a la creació, el manteniment i la gestió d'instalAlacions
destinades a activitats per a infants i joves.

3. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera exerciran, amb subjecció a l'ordenament vigent en
cada moment, les funcions de tramitació i resolució
d'atorgament d'autoritzacions administratives per al
funcionament de les instalAlacions destinades a activitats de
lleure per a infants i joves, en les seves diferents tipologies, que
s’integraran en la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils.
 
Article 6 
Funcions relatives al foment de l'associacionisme i la
participació

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera assumeixen, dins el seu àmbit territorial, les
funcions següents:

a) Foment de l'associacionisme juvenil i totes les seves
manifestacions.

b) Promoció d'altres formes organitzades de participació
dels joves en la vida social, política, econòmica i cultural.

c) Articulació de mecanismes de participació dels joves en
les organitzacions de voluntariat, des de la solidaritat, el
compromís i la diversitat.

Article 7
Funcions relatives a la informació per als joves

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera assumeixen, dins el seu àmbit territorial, les
funcions següents:

a) Autorització i revocació  dels serveis d'informació
juvenil del seu àmbit territorial, amb l’informe preceptiu del
Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut
sobre la creació de nous serveis d’informació, sense perjudici
del que estableix l’article 12 d’aquesta llei. 

b) Activitats d'informació, de documentació, d'orientació
i d'assessorament dirigides als joves, prestades pels centres
d'informació jove, la titularitat  dels quals els correspongui  

c) Assistència i suport als centres d'informació jove, als
punts d'informació jove, a les unitats d'informació jove i als
serveis especialitzats integrats a la Xarxa Balear de Serveis
d'Informació Jove dependents d'altres entitats públiques o
privades. 
 
Article 8
Funcions relatives a la mobilitat geogràfica, als intercanvis
i al  turisme juvenil

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera arbitraran mesures per afavorir els intercanvis i la
mobilitat geogràfica dels joves radicats en els respectius àmbits
territorials. També els correspondrà l’organització de viatges
i activitats de turisme de caràcter cultural i educatiu en
condicions d’avantatge per als joves del seu àmbit territorial.

Article 9
Funcions relatives a activitats juvenils de promoció artística
i cultural 

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera assumeixen, dins el seu àmbit territorial, les
funcions següents:
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a) Realització d'activitats que serveixin per divulgar l'obra
de joves artistes.

b) Promoció d'activitats de desenvolupament cultural
dirigides a joves.

c) Actuacions d'ajuda econòmica a joves artistes.

Capítol III
Funcions relatives a la potestat inspectora i sancionadora

atribuïda als consells insulars

Article 10
Funcions relatives a la potestat inspectora i sancionadora
en matèria de joventut

1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera realitzaran, en el seu àmbit territorial i amb
subjecció a l'ordenament sectorial vigent, les funcions relatives
a :

a) Inspecció, verificació i control de les escoles de
formació del temps lliure i de les activitats de temps lliure
infantil i juvenil , així com  de les instalAlacions, centres i
serveis per a la joventut.

b) La incoació, la tramitació i la resolució dels
procediments sancionadors que corresponguin, per infracció de
la normativa reguladora en matèria de joventut i lleure.

c) L’execució de les sancions recaigudes en els
procediments indicats a l’apartat anterior. 

Capítol IV
Instruments de publicitat de les d’instalAlacions juvenils 

Article 11
Censos de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de les Illes
Balears

1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, en l’àmbit territorial respectiu, crearan i
gestionaran els seus propis censos insulars de la Xarxa
d’InstalAlacions Juvenils, dins els quals hi haurà la secció de la
Xarxa d’Albergs Juvenils, que tindran la mateixa estructura,
organització i funcionament que el Cens de la Xarxa
d’InstalAlacions Juvenils de les Illes Balears, que serà únic per
a les Illes Balears. 

2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera exerciran, amb subjecció a l’ordenament sectorial
de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils vigent a cada moment, les
funcions de tramitació i resolució dels procediments
d’inscripció i de cancelAlació dels assentaments que han de
constar en els llibres dels censos insulars, incloses la tramitació
i la resolució dels registres administratius contra els actes i
acords dictats pels seus òrgans.

3. Per a la inclusió en els censos insulars de qualsevol
instalAlació juvenil  serà imprescindible prèviament que l’òrgan
competent corresponent hagi autoritzat el seu funcionament 

4. El Cens de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de les Illes
Balears serà l’instrument de coneixement, planificació,
ordenació i publicitat. 

5. Els censos insulars de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de
les Illes Balears s’instalAlaran en suport informàtic, amb els
sistemes d’intercomunicació i de coordinació que garanteixin
la compatibilitat informàtica i de contingut respecte del Cens de
la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de les Illes Balears

6. Per assegurar la funcionalitat i l’eficàcia del Cens de la
Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de les Illes Balears, els consells
insulars han de comunicar al final de cada trimestre natural, per
escrit,  qualsevol anotació que efectuïn en el corresponent cens
insular. També s'ha de lliurar aquesta informació als altres
censos insulars. Aquesta comunicació per escrit podrà ser
substituïda per la transmissió telemàtica amb els sistemes
d'intercomunicació i de coordinació que garanteixin la
compatibilitat informàtica.

Capítol V
Instruments de publicitat dels serveis d'informació jove

Article 12
Censos dels serveis d'informació jove

1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, en l’àmbit territorial respectiu, crearan i
gestionaran els seus propis censos insulars de serveis
d’informació jove, que tindran la mateixa estructura,
organització i funcionament que el Cens de la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove, el qual serà únic per a les Illes
Balears.

2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera exerciran, amb subjecció a l’ordenament sectorial
de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove vigent a cada
moment, les funcions de tramitació i resolució dels
procediments d’inscripció i de cancelAlació dels assentaments
que han de constar en els llibres dels censos insulars, incloses
la tramitació i la resolució dels recursos administratius contra
els actes i acords dictats pels seus òrgans.

3. La inclusió en els censos insulars dels serveis d’informació
jove suposa el reconeixement oficial de la integració dels
serveis inscrits en la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove.

4. El Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove es
mantindrà com a instrument de coneixement, planificació,
ordenació i publicitat. 

5. Els censos insulars dels serveis d’informació jove
s’instalAlaran en suport informàtic, amb els sistemes
d’intercomunicació i de coordinació que garanteixin la
compatibilitat informàtica i de contingut respecte del Cens de
la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

6. Per assegurar la funcionalitat i l’eficàcia del Cens de la
Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove, els consells
insulars han de comunicar al final de cada trimestre natural, per
escrit,  qualsevol anotació que efectuïn en el corresponent cens
insular. També s'ha de lliurar aquesta informació als altres
censos insulars. Aquesta comunicació per escrit podrà ser
substituïda per la transmissió telemàtica amb els sistemes
d'intercomunicació i de coordinació que garanteixin la
compatibilitat informàtica.
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Capítol VI
Instruments de publicitat de les entitats juvenils i

d'entitats prestadores de serveis a la joventut

Article 13
Censos d'entitats juvenils i d'entitats prestadores de serveis
a la joventut

1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera han de crear i gestionar els seus propis censos
insulars d'entitats juvenils i d'entitats prestadores de serveis a
la joventut on s'han d’inscriure aquelles que actuïn
exclusivament dins els àmbits territorials respectius, que han de
tenir la mateixa estructura, organització i funcionament que el
Cens d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la
Joventut de les Illes Balears, que ha de ser únic per a les Illes
Balears.

2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera exerciran, amb subjecció a l’ordenament sectorial
vigent, les funcions de tramitació i resolució dels procediments
d’inscripció i de cancelAlació dels assentaments que han de
constar en els llibres dels censos insulars.

3. El Cens d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis
a la Joventut de les Illes Balears es mantindrà com a instrument
de coneixement, planificació, ordenació i publicitat. No obstant
això, s'inscriuran directament en aquest les entitats juvenils i
d'entitats prestadores de serveis a la joventut l'àmbit d'actuació
de les quals sigui d’abast suprainsular o de caràcter nacional
amb delegació a les Illes Balears

4. Els censos insulars d'entitats juvenils i d'entitats prestadores
de serveis a la joventut s’instalAlaran en suport informàtic, amb
els sistemes d’intercomunicació i de coordinació que
garanteixin la compatibilitat informàtica i de contingut respecte
del Cens d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis
a la Joventut de les Illes Balears.

5. Per assegurar la funcionalitat i l’eficàcia del Cens d'Entitats
Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de les
Illes Balears, els consells insulars han de comunicar al final de
cada trimestre natural, per escrit,  qualsevol anotació que
efectuïn en el corresponent cens insular. També s'ha de lliurar
aquesta informació als altres censos insulars. Aquesta
comunicació per escrit podrà ser substituïda per la transmissió
telemàtica amb els sistemes d'intercomunicació i de
coordinació que garanteixin la compatibilitat informàtica.

6. Mitjançant el mateix sistema es comunicaran a cada un dels
censos insulars les  anotacions que els òrgans de
l'Administració de la comunitat autònoma formalitzin en Cens
d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la
Joventut de les Illes Balears.

Capítol VII
InstalAlacions destinades a activitats de lleure per a

infants i joves la titularitat de les quals es traspassa als
consells insulars

Article 14
InstalAlacions destinades a activitats de lleure per a infants
i joves la titularitat de les quals es traspassa als consells
insulars

1. Per a l'exercici de les funcions enumerades a l'article 5
d'aquesta llei, es traspassen als consells insulars de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera la titularitat de les
instalAlacions destinades a activitats de lleure per a infants i
joves radicades en els respectius àmbits territorials que
s'assenyalen a l'apartat primer de l'annex I d'aquesta llei.

2. Correspondrà als consells insulars el manteniment i la
conservació ordinària de les instalAlacions esmentades i la
gestió econòmica, administrativa i de règim interior d'aquestes.

3. Serà també a càrrec dels consells insulars la inversió nova i
la inversió de reposició que s'hagi d'efectuar en les
instalAlacions.

4. Les instalAlacions la titularitat de les quals es transfereix han
de destinar-se a la mateixa finalitat per mor de la qual es
traspassen i, en tot cas, a la realització d'activitats d'interès
general vinculades exclusivament a nins i joves.

Capítol VIII
Centres i serveis d'informació jove la titularitat i gestió

dels quals es traspassa als consells insulars

Article 15
Centres i serveis d'informació jove la titularitat i gestió dels
quals es traspassa als consells insulars

1. Per a l'exercici de les funcions enumerades a l'article 7
d'aquesta llei, es traspassen als consells insulars de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera la titularitat dels centres
d'informació jove radicats en els respectius àmbits territorials
que s'assenyalen a l’annex IV d'aquesta llei.

2. Correspondrà als consells insulars, a més de la prestació dels
serveis d'informació als joves que els pertoquin, el manteniment
i la conservació ordinària dels centres on s’ubiquin.

3. Serà també a càrrec dels consells insulars la inversió nova i
la inversió de reposició que s'hagi d'efectuar en les
instalAlacions i equipaments dels centres.
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Capítol IX
Potestats que es reserven el Govern i l'Administració de

les Illes Balears

Article 16
Potestats genèriques que es reserven el Govern i
l'Administració de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears es reserva les potestats i les
actuacions següents:

1. Potestat reglamentària normativa o externa sobre les
competències atribuïdes als consells insulars en matèria de
joventut i lleure, en els termes i les limitacions fixades al
capítol corresponent d'aquesta llei.

2. Aprovar plans i programes per a la coordinació de la política
comuna en  matèries de joventut i lleure al conjunt de les Illes
Balears en els supòsits prevists a l'article 31 de la legislació
reguladora de consells insulars

El Govern de les Illes Balears elaborarà aquesta planificació
i programació  tenint en compte la informació subministrada
pels consells insulars i d’acord amb els criteris establerts
prèviament per la Conferència sectorial en matèria de joventut
i lleure, que es crea a l'article 20 d'aquesta llei.

En tot cas, l'execució dels plans i dels programes
autonòmics serà competència dels consells insulars dins del seu
àmbit territorial quant es refereixi a matèries transferides o
pròpies dels consells insulars, sense perjudici de la coordinació
general que correspondrà al Govern de les Illes Balears.

3. Representar les Illes Balears en qualsevol manifestació
supracomunitària i, especialment, davant l'Administració de
l'Estat i la seva administració instrumental i, si n’és el cas,
davant les institucions de la Unió Europea o d'altres
organitzacions internacionals.

L’Administració de les Illes Balears, quan les relacions
tenguin per objecte matèries d’interès de qualsevol dels
consells insulars, articularà la presència de representants
d’aquests en el si de les seves delegacions.

4. Coordinar, fer el seguiment i avaluar els programes en
matèria de joventut i lleure finançats o cofinançats amb fons
procedents de l’Administració General de l’Estat o de la Unió
Europea, prèvia consulta a la Conferència Sectorial creada per
aquesta llei.

5. L'ordenació i la gestió de les estadístiques autonòmiques.

6. Qualsevol altra potestat genèrica que tingui caire o abast
suprainsular.

Article 17
Potestats específiques que es reserven el Govern i
l'Administració de les Illes Balears

L'Administració de les Illes Balears es reserva les potestats,
els serveis, les funcions i les actuacions específiques següents:

1. La gestió del Cens d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores
de Serveis a la Joventut de les Illes Balears.

2. La inscripció al cens esmentat a l'apartat anterior de les
entitats juvenils i d'entitats prestadores de serveis a la joventut
l'àmbit d'actuació de les quals sigui suprainsular o de caràcter
nacional amb delegació a les Illes Balears.

3. La gestió del Cens de la Xarxa Balear de Serveis
d’Informació Jove.

4. La gestió del Cens de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de
les Illes Balears.

5. La representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears davant el consorci de la Red Española de Albergues
Juveniles (REAJ),  que s’instrumentarà prèvia consulta amb els
consells insulars.

6. L'autorització i la revocació del reconeixement  de les
escoles d’educadors de temps lliure l'àmbit d'actuació de les
quals sigui suprainsular.

7. L'assistència a les escoles de formació d'educadors en el
lleure infantil i juvenil l'àmbit d'actuació de les quals sigui
suprainsular.

8. La creació, l'organització, el finançament i la gestió
d'aquelles instalAlacions i serveis per a infants i joves que, per
les seves característiques específiques , transcendeixin l'àmbit
dels interessos propis dels consells insulars.

9. La programació i la realització d'activitats de promoció i de
divulgació de l'obra de joves artistes i creadors de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera fora de la pròpia illa i de
projecció dels seus treballs fora del territori de les Illes Balears.

10. La coordinació dels programes europeus d'acció
comunitària en matèria de joventut. 

11. L'articulació i la coordinació dels plans i dels programes en
matèria de joventut i lleure que es formalitzin conjuntament
entre l’Administració de l’Estat i la de la comunitat autònoma.

Els consells insulars podran formular davant la Conferència
Sectorial propostes de projectes, de gestió directa o promoguts
per entitats locals o altres institucions, perquè s’incloguin en els
plans i programes esmentats.

12. Les relacions que, legalment o convencionalment,
correspongui mantenir amb l'Administració de l'Estat, les
comunitats autònomes i les altres institucions i entitats
públiques.

L’Administració de les Illes Balears, quan aquestes
relacions incideixin en matèries que puguin concernir als
consells insulars, articularà els mecanismes apropiats per a la
prèvia posada en comú dels interessos de les institucions
implicades.

13. El suport i les relacions institucionals que pertoquin amb el
Consell de la Joventut de les Illes Balears, així com les
relacions institucionals   amb altres ens organitzats de
participació dels joves d’àmbit autonòmic.
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14. Qualsevol altra potestat específica que tingui caire o abast
suprainsular.

Capítol X
De la potestat reglamentària

Article 18
De la potestat reglamentària normativa 

1. La potestat reglamentària sobre les competències atribuïdes
als consells insulars per aquesta llei en les matèries de joventut
i lleure correspon als Consells Insulars.

2. No obstant això, el Govern i l’Administració de les Illes
Balears exercirà la potestat reglamentària per a establir la
regulació bàsica de caràcter suprainsular.

3. L'exercici per part del Govern de les Illes Balears de la
potestat es produirà mitjançant les corresponents consultes als
consells insulars durant el procés d'elaboració del reglament de
què es tracti, amb la finalitat d'harmonitzar els diferents
interessos públics implicats. L'informe corresponent dels
consells insular serà emès pel Ple, havent-ne formulat
prèviament proposta el govern insular respectiu. 

Capítol XI
Disposicions comunes

Article 19
Normativa reguladora

En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei,
els consells insulars ajustaran el seu funcionament al règim que
s’hi estableix, a la Llei reguladora dels consells insulars, a la
Llei estatal reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i a la
legislació emanada del Parlament de les Illes Balears que els
sigui d’aplicació o, subsidiàriament, a la legislació estatal.

Article 20
Mecanismes de colAlaboració i informació mútua

1. Es crea la Conferència sectorial en matèria de Joventut com
a estructura permanent de colAlaboració per a la deliberació
entre els ens implicats, amb la finalitat de:

a) Elaborar fórmules concretes de nova regulació i de
revisió de la normativa vigent.

b) Proposar programes en matèria de joventut i lleure.
c) Harmonitzar els interessos propis de les diferents

institucions participants.
d) Ponderar la totalitat dels interessos públics implicats

quan una activitat o servei superi l'àmbit dels interessos propis
dels consells insulars o incideixi i condicioni, de manera
rellevant, l'exercici de les competències autonòmiques.

e) Convenir paràmetres d'homogeneïtzació tècnica en els
aspectes que pertoquin.

f) Presentar informes i propostes per a l’obtenció de
subvencions d’àmbit estatal.

2. La Conferència sectorial en matèria de Joventut estarà
integrada pel conseller autonòmic competent en matèria de
Joventut, qui la presidirà, i pels consellers competents
respectius de cada consell insular.

3. La Conferència es reunirà, com a mínim, una vegada l'any i
quan ho solAliciti, almenys, una de les institucions representades
o ho determini el president. A les reunions podran assistir-hi els
òrgans directius i els tècnics que cada una de les institucions
participants consideri oportú.

4. La Conferència sectorial en matèria de joventut exercirà
únicament funcions de deliberació, de consulta i de proposta.
La fixació d'una posició comuna, que s'obtindrà per unanimitat
de tots els implicats, adoptarà la forma de recomanació.

5. La Conferència sectorial en matèria de Joventut elaborarà i
aprovarà el seu reglament de funcionament.

6. Aquests mecanismes de colAlaboració seran també d'aplicació
als procediments d'elaboració d'instruments de planificació
d'àmbit autonòmic.

7. Sense perjudici d'allò que estableixen els punts anteriors, es
podran crear altres instruments de colAlaboració per a la posada
en comú dels interessos de les institucions afectades.

Article 21
Mecanismes de coordinació i control de les competències
transferides

1. El Govern de les Illes Balears, en el supòsits esmentats a
l'apartat 2 de l'article 31 de la legislació reguladora de consells
insulars, podrà, en l'exercici de la seva potestat normativa, fixar
directrius de coordinació de les funcions transferides, que
vincularan els consells insulars.

2. Quan el Govern de les Illes Balears iniciï el procediment
d'elaboració de directrius per a la coordinació de les
competències transferides, el conseller autonòmic competent en
la matèria convocarà la Conferència sectorial en matèria de
joventut.

3. La Conferència sectorial en matèria de joventut, per
aconseguir el consens de les institucions implicades, deliberarà
sobre les mesures de coordinació proposades pel Govern de les
Illes Balears, els criteris generals que l'han d'informar i els
objectius i les prioritats d'actuació, i n'emetrà les
recomanacions que consideri oportunes.

Capítol XII
Delegació als ajuntaments

Article 22 
Delegació als ajuntaments i/o a les mancomunitats

Els consells insulars promouran la delegació en els
ajuntaments o en les mancomunitats, en l’àmbit de la respectiva
demarcació territorial, de les funcions i serveis en les matèries
de joventut i lleure que satisfacin preferentment un interès local
la gestió dels quals pugui ser assumida per aquests, d’acord
amb la legislació vigent.
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Capítol XIII
Valoració del cost efectiu

Article 23
Cost efectiu

1. El cost efectiu anual de l’atribució de les competències a què
fa referència aquesta llei és de 4.480.129,19 i per a l’any
2005, el qual es desglossa en l'annex II d'aquesta llei.

2. El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de les
remuneracions concretes que afectin el personal, respecte del
capítol I i la part de personal del capítol IV, i de la taxa de
variació interanual que experimenti l’Índex de Preus al Consum
quant a la resta de capítols.

3. La quantificació del cost efectiu, en euros, de l'any 2005,
s’ha realitzat de conformitat amb les valoracions següents:

a. Consell Insular de Mallorca
- Costs centrals:1.495.512,59 i
- Costs perifèrics: 1.391.697,65 i

b. Consell Insular de Menorca
- Costs centrals: 440.440,82 i
- Costs perifèrics: 356.017,16 i

c. Consell Insular d'Eivissa i Formentera
- Costs centrals: 440.440,82 i
- Costs perifèrics: 356.017,16 i

4. El cost efectiu s'ha d'aplicar als consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera d'acord amb els
percentatges i les quanties següents:

a. Consell Insular de Mallorca              
Total: 2.887.210,23 i
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 64,44%

b. Consell Insular de Menorca
Total: 796.457,98 i
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 17,78%

c. Consell Insular d'Eivissa i Formentera
Total: 796.457,98 i
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 17,78%

5. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis l’exercici dels
quals s’atribueix als consells insulars, el cost efectiu indicat per
a cada ens insular es minorarà amb l’import corresponent a la
recaptació anual per aquells conceptes, per obtenir una càrrega
assumida neta, segons els detalls següents:

a. Consell Insular de Mallorca
- Total cost efectiu: 2.887.210,23 i
- Deducció recaptació anual per ingressos:519.397,67 i
- Càrrega assumida neta: 2.367.812,56 i

b. Consell Insular de Menorca
- Total cost efectiu: 796.457,98 i 
- Deducció recaptació anual per ingressos: 113.299,92 i
- Càrrega assumida neta: 683.158,06 i

c. Consell Insular d'Eivissa i Formentera
- Total cost efectiu: 796.457,98 i
- Deducció recaptació anual per ingressos: 124.549,41 i
- Càrrega assumida neta: 671.908,57 i

Capítol XIV
Mitjans personals

Article 24
Mitjans personals adscrits als serveis i a les institucions que
es traspassen

1. Es transfereixen als consells insulars els llocs de treball de
personal funcionari que es relacionen a l’annex III d'aquesta
llei, així com el personal que conformi les plantilles laborals de
l’Institut de la Joventut de Mallorca, l’Institut de la Joventut de
Menorca i l’Institut de la Joventut d’Eivissa i Formentera a la
data d’entrada en vigor de la present llei.

2. El personal funcionari traspassat, assignat a les
competències atribuïdes als consells insulars en concepte de
pròpies, s’integrarà, sota la capacitat organitzativa d’aquests, en
les corresponents plantilles i relacions de llocs de feina dels
consells insulars.

Capítol XV
Mitjans materials

Article 25
Béns immobles la titularitat dels quals es traspassa

1. Es traspassen als consells insulars la titularitat dels béns
immobles on radiquen les instalAlacions destinades a activitats
de lleure per a infants i joves que s'assenyalen a l'apartat primer
de l'annex I d'aquesta llei. 

2. Es traspassen als consells insulars la titularitat dels béns
immobles on s'ubiquen les dependències que s'assenyalen a
l'apartat segon de l'annex I d'aquesta llei.

Article 26
Béns mobles que es posen a disposició dels consells insulars

L'inventari dels béns mobles que es posen a disposició dels
consells insulars s’especificarà en l’acta de lliurament que es
formalitzarà entre els presidents dels consells insulars i el
titular de la conselleria del Govern de les Illes Balears
competent en matèria de joventut.

Disposició addicional primera
Transferència de titularitat d’empreses públiques 

Es transfereix als consells insulars la titularitat jurídica de
les següents empreses públiques, amb tots els seus recursos
humans, econòmics i materials, així com els corresponents
drets i obligacions:

a. Al Consell Insular de Mallorca, l’Institut de la Joventut
de Mallorca, creat pel Decret 33/2006, de 31 de març.

b. Al Consell Insular de Menorca, l’Institut de la Joventut
de Menorca, creat pel Decret 35/2006, de 31 de març.



5842 BOPIB núm. 135 -  2 de juny del 2006

c. Al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, l’Institut de
la Joventut d’Eivissa i Formentera, creat pel Decret 34/2006, de
31 de març.

Disposició addicional segona
Comissions paritàries

Per acord entre el Govern de les Illes Balears i el consell
insular corresponent, es crearà una comissió paritària, la missió
de la qual serà fer efectiu el traspàs de la documentació i dels
mitjans personals i materials que aquesta llei determina i
garantir que els expedients en tràmit es resolguin dins els
terminis establerts per la legislació.

Disposició addicional tercera 
Subrogació dels consells insulars

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera se subroguen, a partir de l'efectivitat de l'atribució
de les competències en concepte de pròpies que preveu aquesta
llei, en els drets i les obligacions que fins ara corresponien a
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i a cadascuna de les tres empreses transferides per la disposició
addicional primera, relatius a les competències transferides.

Disposició addicional quarta
Dret d'opció dels funcionaris

Els funcionaris procedents de l'Administració General de
l'Estat o d'un altre organisme o institució pública, o que hi
hagin ingressat directament, que amb l'atribució de
competències als consells insulars siguin traspassats,
mantindran els drets que els corresponen, inclòs el de participar
en els concursos de trasllats que convoqui la comunitat
autònoma, en igualtat de condicions amb la resta dels membres
de la mateixa categoria o cos, perquè així puguin mantenir a
cada moment el dret permanent.

Disposició addicional cinquena
Gratuïtat del butlletí oficial

Serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears dels anuncis, dels acords i d'altres documents exigits
per l'ordenament jurídic, com a conseqüència de l'exercici, per
part dels consells insulars, de les competències atribuïdes per
aquesta llei.

Disposició addicional sisena
Formes personificades de gestió conjunta

L'Administració de la comunitat autònoma i els consells
insulars poden impulsar la creació de formes personificades de
gestió conjunta per gestionar qualsevol de les funcions
transferides en virtut d’aquesta llei.

Disposició addicional setena
Finançament de l’adquisició del solar annex al campament
de Cala Jondal

1. Per a l’exercici 2007, el Govern de les Illes Balears abonarà
al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, abans del 31 de gener
de 2007, la quantitat addicional i extraordinària de 250.000
euros per tal que aquest pugui fer front al pagament de la
tercera i darrera anualitat de l’adquisició del solar annex al

campament de Cala Jondal, traspassat a la institució insular
segons l’annex I d’aquesta llei.

2. Aquesta aportació econòmica no s’ha d’entendre inclosa en
el cost efectiu indicat a l’article 24 d’aquesta llei.

Disposició addicional vuitena

L’alberg juvenil de Sa Vinyeta, a Ciutadella de Menorca
s’integrarà a la xarxa d’instalAlacions juvenils del Consell
Insular de Menorca. S’establirà un conveni entre l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, el Consell Insular de Menorca i el
Govern de les Illes Balears, o qualsevol dels ens instrumentals
de les seves administracions, que regularà les condicions de
cessió, ús, gestió i finançament de la instalAlació.

Disposició addicional novena

En el marc de la legislació sectorial en vigor, els Consell
Insulars gestionaran les matèries relatives al Carnet Jove, en
colAlaboració amb el Govern i la Administració de la Comunitat
Autònoma en els termes que s’acordin.

Disposició transitòria primera
Expedients en tràmit

1. Els expedients en tràmit en la data d'efectivitat de l'atribució
de competències es traspassaran als consells insulars, qualsevol
sigui la situació procedimental, perquè l'òrgan corresponent del
consell insular en continuï la tramitació.

2. Correspondrà a l'Administració de les Illes Balears la
competència per  resoldre els recursos administratius contra els
actes i els acords dictats pels òrgans d'aquesta, abans de
l'efectivitat de l'atribució de competències que estableix aquesta
llei, encara que el recurs s'interposi posteriorment. 

La comunitat autònoma informarà els consells insulars
pertinents sobre la resolució del recurs que, si n'és el cas, es
dicti.

Disposició transitòria segona
Representació i defensa en judici

La representació i la defensa en judici en relació als actes i
als acords dictats, en la matèria objecte d’aquesta llei, pels
òrgans de l’administració de la comunitat autònoma,
correspondrà als advocats de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única
Derogacions

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin o
contradiguin el que estableix aquesta llei.

Disposició final primera
Habilitació governativa

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions i els actes necessaris per al desplegament i
l'execució d'aquesta llei.
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Disposició final segona
Data d'efectivitat de l'atribució

Es fixa el dia 1 de gener de l’any 2007 com a data
d’efectivitat de l’atribució de competències que disposa aquesta
llei.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX I
BÉNS IMMOBLES

Apartat primer
InstalAlacions destinades a la realització d'activitats de
lleure per a infants i joves

Consell Insular de Mallorca

Nom i ús Adreça Municipi Titular Títol
jurídic

Alberg
Platja de
Palma

Costa
Brava, 13

Palma CAIB Propietat

Casal de
colònies
Ca'n Arabí

Camí de
Bellveure,
Km 1,2

Binissalem Ajuntament Cessió
d'ús i
gestió

Consell Insular de Menorca

Nom i ús Adreça Municipi Titular Títol
jurídic

Campament
i refugi de
Biniparratx

Carretera
Maó-
Ciutadella
km 12

Sant Lluís CAIB Propietat

Casal de
colònies Es
Torretó

Carretera
Maó-
Ciutadella
km 39,5

Ciutadella CAIB Propietat

Refugi
Torre d'en
Ganxo

Punta
Prima 
(carretera
Maó-
Ciutadella

Sant Lluís CAIB Propietat

Casal de
colònies
Trebalúger

Carretera
d'es
Castell km
5

Es Castell Ajuntament Cessió
d'ús i
gestió

Sa Vinyeta Camí Cala
en Blanes

Ciutadella
de Menorca

Ajuntament Cessió
d'ús i
gestió

Consell Insular d'Eivissa i Formentera

Nom i ús Adreça Municipi Titular Títol
jurídic

Campament
de Cala
Jondal

Carretera
Cala
Jondal s/n

Sant Josep
de sa
Talaia

CAIB Propietat

Solar annex
al
campament
de Cala
Jondal

Carretera
Cala
Jondal s/n

Sant Josep
de sa
Talaia

Consorci
Turisme
Jove

Propietat

Apartat segon
Dependències administratives

Consell Insular de Mallorca

Nom i ús Adreça Municipi Titular Títol
jurídic

Oficina
Turisme
Juvenil

Jeroni
Antich, 5
baixos

Palma CAIB Lloguer

Seu de
l'Institut de
la Joventut
de Mallorca

Jeroni
Antich, 5,
3rC i 2nB

Palma CAIB Propietat

Local
d'informació
juvenil

Joan Lluís
Estelrich,
7-9

Palma Consorci
Turisme
Jove

Lloguer

ANNEX II
DESGLOSSAMENT DE COST EFECTIU

Costs centrals

Personal
Capítol I

Mallorca 202.746,33

Menorca 70.845,25

Eivissa i Formentera 70.845,25

Total 344.436,83

Personal altres serveis
Capítol IV

Mallorca 517.315,98

Menorca 0,00

Eivissa i Formentera 0,00

Total 517.315,98
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Subvencions ajuntaments

Capítol IV Capítol VII

Mallorca 106.871,20 30.113,60

Menorca 37.860,04 10.668,00

Eivissa i Formentera 37.860,04 10.668,00

Total 182.591,28 51.449,60

Subvencions entitats juvenils
Capítol IV

Mallorca 115.139,21

Menorca 48.177,00

Eivissa i Formentera 48.177,00

Total 251.493,21

Promoció associacionisme i participació juvenil
Capítol VI

Mallorca 47.196,40

Menorca 16.719,73

Eivissa i Formentera 16.719,73

Total 80.635,86

Promoció artística i cultural
Capítol VI

Mallorca 105.184,79

Menorca 35.397,02

Eivissa i Formentera 35.397,02

Total 175.978,83

Activitats de lleure
Capítol VI

Mallorca 163.907,33

Menorca 129.318,00

Eivissa i Formentera 129.318,00

Total 422.543,33

Informació juvenil
Capítol VI

Mallorca 35.343,67

Menorca 42.520,80

Eivissa i Formentera 42.520,80

Total 120.385,27

Gestió serveis generals
Capítol II

Mallorca 81.257,04

Menorca 32.434,98

Eivissa i Formentera 32.434,98

Total 146.127,00

Gestió altres programes
Capítol VI

Mallorca 50.437,04

Menorca 16.500,00

Eivissa i Formentera 16.500,00

Total 83.437,04

Total Costs centrals

Mallorca 1.495.512,59

Menorca 440.440,82

Eivissa i Formentera 440.440,82

Total 2.376.394,23

Costs perifèrics

Personal instalAlacions
Capítol IV

Mallorca 538.782,36

Menorca 117.011,87

Eivissa i Formentera 117.011,87

Total 772.806,10
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Personal informació
Capítol IV

Mallorca 109.300,19

Menorca 70.381,97

Eivissa i Formentera 70.381,97

Total 250.064,13

Gestió instalAlacions
Capítol IV

Mallorca 405.166,68

Menorca 71.125,11

Eivissa i Formentera 71.125,11

Total 547.416,90

Lloguers

Capítol II Capítol IV

Mallorca 12.054,15 39.414,15

Menorca 0,00 0,00

Eivissa i Formentera 0,00 0,00

Total 12.054,15 39.414,15

Intercanvis i turisme juvenil
Capítol IV

Mallorca 133.977,85

Menorca 32.640,17

Eivissa i Formentera 32.640,17

Total 199.258,18

Inversió de reposició
Capítol VII

Mallorca 153.002,28

Menorca 64.858,04

Eivissa i Formentera 64.858,04

Total 282.718,36

Total costs perifèrics

Mallorca 1.391.697,65

Menorca 356.017,16

Eivissa i Formentera 356.017,16

Total 2.103.731,96

TOTAL COSTS CENTRALS

Mallorca 1.495.512,59

Menorca 440.440,82

Eivissa i Formentera 440.440,82

Total 2.376.394,23

TOTAL COSTS PERIFÈRICS

Mallorca 1.391.697,65

Menorca 356.017,16

Eivissa i Formentera 356.017,16

Total 2.103.731,96

TOTAL COST EFECTIU

Mallorca 2.887.210,23

Menorca 796.457,98

Eivissa i Formentera 796.457,98

Total 4.480.126,19

PERCENTATGE D'IMPUTACIÓ

Mallorca 64,44%

Menorca 17,78%

Eivissa i Formentera 17,78%

Total 100,00%
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ANNEX III
LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI

OBJECTE DE TRASPÀS

Consell Insular de Mallorca

Codi del lloc F01100093

Denominació Cap de Secció V

Funcionari que l'ocupa Ramis Caldentey, Maria
Isabel

Titular Ramis Caldentey, Maria
Isabel

CD 23

Complement específic 7.004,95

Grup B , C

Codi del lloc F01110182

Denominació Cap de Negociat II

Funcionari que l'ocupa Bauza Llodrá, Isabel

Titular Bauza Llodrá, Isabel

CD 19

Complement específic 3.668,45

Grup B , C

Codi del lloc F01110181

Denominació Cap de Negociat III

Funcionari que l'ocupa Pou Frau, Maria

Titular Pou Frau, Maria

CD 17

Complement específic 3.668,45

Grup C , D

Codi del lloc F01110723

Denominació Cap de Negociat IV

Funcionari que l'ocupa Ferrer Sancho, Maria Soledad

Titular Rigo Soriano, Maria del
Carmen

CD 20

Complement específic 4.493,67

Grup B 

Codi del lloc F01110204

Denominació Cap de Negociat XIII

Funcionari que l'ocupa Fullana Martorell, Jerónimo

Titular Nadal Gil, Bárbara Teresa

CD 17

Complement específic 3.668,45

Grup C , D

Codi del lloc F01130096

Denominació Cap de Secció IV

Funcionari que l'ocupa Caldentey Frontera, Maria

Titular Caldentey Frontera, Maria

CD 23

Complement específic 7.004,95

Grup B , C

ANNEX IV
CENTRES D'INFORMACIÓ JOVE LA TITULARITAT

DELS QUALS ES TRASPASSA

a. Consell Insular de Mallorca:
Oficina d'Informació Juvenil de Mallorca.

b. Consell Insular de Menorca:
Oficina d'Informació Juvenil de Menorca.

c. Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Oficina d'Informació Juvenil d'Eivissa i Formentera.

I perquè així consti, expedesc la certificació present als
efectes pertinents, amb el vistiplau de l'Hble. Sra. Presidenta de
la Comissió Tècnica Interinsular, a la seu del Parlament de les
Illes Balears, a dia 20 d'abril del 2006.

El secretari.
Vistiplau, la presidenta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4588/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2551/06,
relativa a política de finançament dels projectes de carreteres.
(Mesa de 31 de maig del 2006).

Palma, a 21 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)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 2551/06, relativa a política de finançament dels
projectes de carreteres, la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió d'investigació parlamentària per tal d'investigar el
sobredimensionament de les obres de carreteres d'Eivissa, així
com l'excessiu cost del finançament i les despeses de
manteniment.

Palma, a 24 de maig del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4607/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Premios
Veo, veo" (I). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 4608/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Premios
Veo, veo" (II). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 4609/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avançament del descompte de viatges (I). (Mesa de 31 de maig
del 2006).

RGE núm. 4610/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avançament del descompte de viatges (II). (Mesa de 31 de
maig del 2006).

RGE núm. 4611/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avançament del descompte de viatges (III). (Mesa de 31 de
maig del 2006).

RGE núm. 4612/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avançament del descompte de viatges (IV). (Mesa de 31 de
maig del 2006).

RGE núm. 4613/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avançament del descompte de viatges (V). (Mesa de 31 de maig
del 2006).

RGE núm. 5087/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a televisió
digital (I). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5088/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a televisió
digital (II). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5089/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjans
de comunicació. (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5090/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a televisió
digital (III). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5091/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a televisió
digital (IV). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5092/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
organització sanitària (I). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5093/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
organització sanitària (II). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5094/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
organització sanitària (III). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5095/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
organització sanitària (IV). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5096/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
de transmissions patrimonials. (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5097/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Cuartrot.
(Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5098/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Cuartrot
(II). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5099/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Cuartrot
(III). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5100/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Cuartrot
(IV). (Mesa de 31 de maig del 2006).

Palma, a 31 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 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 és l'aportació del Govern de les Illes Balears als
anomenats "Premios Veo, veo" que es desenvolupen a IB3 amb
la participació de la Sra. Teresa Rabal a la present edició?

Palma, a 22 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 escrita.

Quina va ser l'aportació del Govern de les Illes Balears per
tots els conceptes als anomenats "Premios Veo, veo" que es
desenvolupen a IB3 amb la participació de la Sra. Teresa Rabal
a la primera edició?

Palma, a 22 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 escrita.

Quantes persones resultaren beneficiades per l'avançament
fet pel Govern de les Illes Balears del descompte en viatges per
a residents en colAlaboració amb l'entitat Sa Nostra?

Palma, a 22 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 escrita.

A quin import ascendí la quantitat pagada pel Govern de les
Illes Balears avançant el descompte en viatges per a residents
en colAlaboració amb l'entitat Sa Nostra?

Palma, a 22 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 escrita.

Als beneficiats per l'avançament del descompte en viatges
pagat pel Govern amb la colAlaboració de Sa Nostra, se'ls han
fet tornar els doblers rebuts?

Palma, a 22 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 escrita.

Té constància el Govern de les Illes Balears que fou ilAlegal
l'avançament del descompte en viatges pagat pel Govern a
residents en colAlaboració de Sa Nostra?

Palma, a 22 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines gestions ha fet el Govern per reparar el mal fet a les
arques públiques produït per l'ilAlegal avançament del
descompte en viatges?

Palma, a 22 de maig del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu el Govern de les Illes Balears que amb la seva
contínua política de concessió de canals de televisió digital a
empreses afins al PP afavoreix el pluralisme informatiu?
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Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El fet que el Diario de Mallorca obtingui una llicència de
televisió digital a l'illa de Menorca respon a un error del
Govern de les Illes Balears o al contrari es tracta, una vegada
més, de l'aplicació de la política de menyspreu als que no són
afins?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'obsessió del Govern de les Illes Balears per controlar els
mitjans de comunicació audiovisual respon al seu desig de
millorar la qualitat informativa dels ciutadans de les Illes
Balears o no és més que una altra manifestació de malaltia
governamental?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

No creu el Govern de les Illes Balears que en un futur
pròxim, atesa la previsible uniformitat informativa dels mitjans
audiovisuals, seria més econòmic i eficient mantenir un únic
canal digital autonòmic?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quins interessos manté el Govern de les Illes Balears amb
la consultora DOXA CONSULTING GROUP, en relació amb
la concessió de canals digitals de televisió?

Palma, a 17 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.

Quins problemes ha detectat el Govern de les Illes Balears
en relació amb l'organització sanitària a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 17 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.

Quins problemes ha detectat el Govern de les Illes Balears
en relació amb l'organització sanitària a l'illa de Menorca?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines raons hi ha perquè el Govern de les Illes Balears
nomeni un coordinador sanitari per damunt de l'actual director
gerent a l'illa d'Eivissa?
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Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quines raons hi ha perquè el Govern de les Illes Balears
nomeni un coordinador sanitari per damunt de l'actual director
gerent de l'illa de Menorca?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin litigi hi ha realment entre el Govern de les Illes
Balears i la FELIP en relació amb l'impost de transmissions
patrimonials?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

A dia d'avui (24/05/06) ha autoritzat el Govern de les Illes
Balears la travessa hípica denominada CUARTROT?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina quantitat de diners pensa recaptar el Govern de les
Illes Balears amb la nova modalitat de joc, la travessa hípica
denominada CUARTROT?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Pensa consentir el Govern de les Illes Balears un joc ilAlegal
en aquests moments (24/05/06) com és la travessa hípica
CUARTROT?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Els previsibles diners que recapti el Govern de les Illes
Balears amb l'avui (24/05/06) ilAlegal loteria hípica
CUARTROT, com pensa justificar-los?

Palma, a 17 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5150/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preus dels terrenys dels hospitals de Formentera i de
Son Espases. (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5151/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a previsions de l'aprovació de la reforma de l'Estatut.
(Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5152/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació
de les noves tecnologies i la innovació a les petites i mitjanes
empreses. (Mesa de 31 de maig del 2006).
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RGE núm. 5153/06, de l'Hble. Sr. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució dels fons europeus realitzada pel Govern de
l'Estat quant a les Illes Balears. (Mesa de 31 de maig del
2006).

RGE núm. 5154/06, de l'Hble. Sr. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió del Govern de les Illes Balears en matèria
d'infraestructures educatives a Menorca. (Mesa de 31 de maig
del 2006).

RGE núm. 5155/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya d'adquisició d'electrodomèstics eficients. (Mesa de
31 de maig del 2006).

RGE núm. 5156/06, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'eficiència energètica a l'enllumenat públic d'Eivissa. (Mesa
de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5157/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escull
artificial de les costes de Santanyí. (Mesa de 31 de maig del
2006).

RGE núm. 5158/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a invasió de
grumers. (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5159/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pèrdua de qualitat educativa (I). (Mesa de 31 de maig del
2006).

RGE núm. 5160/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pèrdua
de qualitat educativa (II). (Mesa de 31 de maig del 2006).

RGE núm. 5161/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pèrdua de
qualitat educativa (III). (Mesa de 31 de maig del 2006).

Palma, a 31 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 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 explica el Govern la diferència de preu entre els
terrenys de l'hospital de Formentera i els de Son Espases?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té el president del Govern per aprovar
una reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears amb
el màxim consens?

Palma, a 31 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.

Quines actuacions porta a terme la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació per potenciar les noves tecnologies i la
innovació a les petites i mitjanes empreses?

Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
la distribució dels fons europeus realitzada pel Govern de
l'Estat per al període 2007-2013 pel que fa a les Illes Balears?

Palma, a 31 de maig del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com ha evolucionat la inversió realitzada pel Govern de les
Illes Balears en matèria d'infraestructures educatives a l'illa de
Menorca durant els darrers anys?



5852 BOPIB núm. 135 -  2 de juny del 2006

Palma, a 31 de maig del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins objectius persegueix la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia amb la propera campanya per fomentar
l'adquisició d'electrodomèstics eficients?

Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les millores que s'espera obtenir amb la posada
en marxa del projecte d'eficiència energètica a l'enllumenat
públic d'Eivissa per part de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia?

Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Diego Guasch i Díaz.

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.

Quan pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca instalAlar els
primers mòduls que formaran l'escull artificial de les costes de
Santanyí?

Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

Quins mesures té previstes el Govern de les Illes Balears
davant la probable invasió de grumers a les nostres platges i
costes?

Palma, a 30 de maig del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Com pensa resoldre la Conselleria d'Educació i Cultura la
manca de places d'educació infantil a Eivissa per al curs 2006-
2007?

Palma, a 30 de maig del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa resoldre el problema de manteniment i
reparacions dels centres públics de primària i secundària?

Palma, a 30 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu que la instalAlació d'un colAlegi dels Legionarios de
Cristo a Marratxí servirà per millorar l'educació a aquesta
comunitat autònoma?

Palma, a 31 de maig del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4584/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estudi de la possible ampliació de la xarxa de parcs
nacionals a les Illes Balears, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 31 de maig del 2006).

Palma, a 31 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 Ple.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular solAlicita l'aplicació del procediment
d'urgència a aquesta iniciativa atès la necessitat de tenir un
pronunciament de la Cambra sobre aquest tema el més aviat
possible.

Exposició de motius

L'article 77.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, estableix que d'acord amb els principis de
cooperació i de lleialtat institucional, com també del deure de
colAlaboració entre administracions públiques, l'Administració
de la comunitat autònoma ha d'utilitzar els instruments i les
tècniques de colAlaboració, coordinació i cooperació previstes
a les lleis.

L'article 5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, recull que l'Administració General de
l'Estat i les administracions de les comunitats autònomes poden
crear òrgans per a la cooperació entre ambdues, de composició
bilateral o multilateral, d'àmbit general o d'àmbit sectorial, en
aquelles matèries en les quals hi hagi interelació competencial.

L'article 149.1.23 atorga a l'Estat la competència exclusiva
en matèria de legislació bàsica sobre el medi ambient, sense
perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir
normes addicionals de protecció. En aquest àmbit competencial
es va promulgar la Llei estatal 4/1989, de 27 de març, relativa
a la conservació dels espais naturals protegits i de la fauna i la
flora silvestres.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a l'article 11.7
estableix que correspon a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, si
pertoca, en els termes que aquesta estableixi, el
desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de protecció
del medi ambient, normes addicionals de protecció, espais
naturals protegits i ecologia.

Dins aquest marc competencial, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes
Balears (LECO), l'article 41 de la qual estableix que la gestió
i l'administració ambientals dels parcs nacionals de les Illes
Balears corresponen al Govern de les Illes Balears, a través de
la conselleria competent en matèria de medi ambient. Igualment
a l'article 40 estableix que el Consell de Govern pot proposar
a l'Estat la declaració com a parc nacional d'un espai natural de
les Illes Balears que compleixi les condicions que estableixi la
normativa bàsica estatal per a ser declarat com a tal.

La Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais
naturals i de la flora i la fauna silvestres, estableix la
possibilitat de declarar espais naturals protegits amb diverses
categories: parc, reserva natural, monument natural i paisatge
protegit. L'article 13.1 de la llei esmentada defineix els parcs
com les àrees naturals poc transformades per l'explotació o
l'ocupació humana que en raó de la bellesa del seu paisatge, la
representativitat dels seus ecosistemes o la singularitat de la
seva flora, de la seva fauna o de les seves formacions
geomorfològiques, gaudeixen d'uns valors ecològics, estètics,
educatius i científics la conservació dels quals mereix una
atenció preferent.

La figura de parc nacional té per objecte oferir una
representació adequadament conservada del patrimoni natural
espanyol i dels sistemes naturals que l'integren.

El Pla director de la xarxa de parcs nacionals (Reial Decret
1803/99, de 26 de novembre) completa i desenvolupa la
definició de parc nacional i determina quins han de ser els seus
trets més significatius:

1. Representativitat. Ser altament representatius del sistema
natural al qual pertanyen.

2. Extensió. Comptar amb una superfície adequada per tal de
permetre l'evolució natural de tal manera que mantingui les
seves característiques i s'asseguri el funcionament dels
processos ecològics que es donen en el seu àmbit.

3. Estat de conservació. Predominar altament les condicions
de naturalitat i funcionalitat ecològica.

4. Continuïtat territorial.
5. Assentaments humans. No incloure nuclis urbans en el seu

interior, exceptuant casos excepcionals degudament
justificats.

6. Protecció exterior. Trobar-se envoltat d'un territori
susceptible de declarar-se com a zona perifèrica de
protecció.

La regió mediterrània representa biogeogràficament,
aproximadament, quatre cinquenes parts del territori espanyol.
Dins aquesta àrea, les Illes Balears, pel fet insular,
constitueixen un espai singular per la seva riquesa
microclimàtica i la presència d'espècie endèmiques.

Però aquesta singularitat també és pròpia de cadascuna de
les Illes: Mallorca, Menorca i les Pitiüses constitueixen
microcosmos rics en espècies i hàbitats diferents, malgrat la
Xarxa de parcs nacionals es troba representada a la comunitat
de les Illes Balears només pel Parc Nacional marítim terrestre
de l'arxipèlag de Cabrera, situat al sud de l'illa de Mallorca.
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Per tant, només una part dels sistemes naturals presents a les
Illes Balears es troben representats dins el patrimoni natural
espanyol, per la qual cosa seria convenient analitzar el possible
augment de la representació dels sistemes zonals, incloent
espais amb característiques singulars de cadascuna de les Illes,
bé per ampliació del parc existent, bé per creació de nous
parcs.

L'estudi elaborat pel Ministeri de Medi Ambient
Identificación de las áreas representativas de los sistemas
naturales incluidos en el anexo de la Ley 4/89, modificada por
la Ley 41/97, que podrían ser objeto de incorporación a la red
de parques nacionales, reconeix la mancança de representació
d'alguns dels sistemes naturals de les nostres illes. Per tant,
creiem oportú l'estudi per la seva possible incorporació a la
Xarxa de parcs nacionals de tres zones de les Illes Balears.

A Mallorca s'ha d'estudiar la possibilitat d'ampliació de la
superfície ocupada actualment pel Parc Nacional marítim
terrestre de l'arxipèlag de Cabrera. Es tracta d'una àrea
d'excelAlent qualitat per representar el medi marí mediterrani
dins una xarxa bàsica a nivell nacional.

A l'illa de Menorca s'ha d'estudiar la possibilitat
d'incorporació de l'àrea de la costa nord, ocupant una superfície
terrestre i marina. És una àrea poc accessible amb una densitat
de vies de comunicació reduïda, amb representació de sistemes
lligats al bosc mediterrani, a zones humides amb influències
marines i a zones costeres i de la plataforma continental, amb
prou importància per ser objecte d'un estudi més acurat.

A l'illa d'Eivissa s'ha d'estudiar detalladament l'àmbit del
parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, on es
produeix l'interelació de zones humides, sistemes dunars i medi
marí, per tal d'avaluar si és mereixedor de la seva possible
incorporació a la Red de Parques Nacionales.

El consens amb la propietat és l'única via per a la
consolidació i conservació dels espais naturals protegits. A la
nostra comunitat la Llei 5/2005, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO) ha establert com un
criteri bàsic per desenvolupar noves figures de protecció el
consens amb la propietat privada. Aquest posicionament respon
a la necessitat d'implicar la propietat privada en l'objectiu de la
conservació a una terra on manca propietat pública, criteri que
ha donat ja fruits durant aquesta legislatura amb l'inici de
quatre plans d'ordenació de recursos naturals (Serra de
Tramuntana, Península de Llevant, sud de Menorca i Albufera
de Fornells i el Toro) sempre amb el consens majoritari de la
propietat. Per altra banda, ja la llei estatal 41/97, a la seva
disposició addicional tercera, va preveure com un condicionant
de l'ampliació dels parcs nacionals l'aportació voluntària per
part dels propietaris. Ambdues normes apunten així una sola
conclusió: la conservació s'ha de fer de forma consensuada, la
qual cosa evita conflictes que impossibilitin a la pràctica la
consecució dels objectius proposats.

La dotació econòmica suficient també és un dels aspectes
importants a l'hora de declarar un parc nacional. És
imprescindible valorar les necessitats econòmiques que suposa
la declaració d'un parc nacional doncs s'ha de poder donar

resposta a les expectatives que es creen per a la seva
declaració. En primer lloc, s'ha de disposar dels recursos
econòmics suficients per la conservació dels seus hàbitats i
espècies i per poder disposar d'infraestructures pel gaudi públic
i l'educació ambiental. A més a més, s'han de definir el tipus i
la quantia d'ajudes i mesures compensatòries per a la propietat
i per als titulars de drets  de l'àmbit territorial on es podria
actuar. També s'han de concretar el tipus i les quanties d'ajudes
i mesures compensatòries per a les administracions locals
(ajuntaments i consells insulars) possiblement afectades. I s'han
de concretar i quantificar les ajudes i mesures compensatòries
per als sectors econòmics que es podrien afectar.

Sobre la base d'aquests antecedents, el Consell de Govern
en data 19 de maig del 2006 ha acordat instar el Govern de
l'Estat per constituir amb la comunitat autònoma de les Illes
Balears una comissió bilateral de cooperació, amb l'objecte
d'estudiar la possibilitat d'ampliació de la Xarxa de parcs
nacionals a l'àmbit territorial de ses Salines d'Eivissa i
Formentera, a l'àrea del nord de Menorca, i l'ampliació del Parc
Nacional marítim terrestre de l'arxipèlag de Cabrera sota els
criteris marc següents:

1. Consens amb els propietaris que representin la majoria de
la superfície del territori de l'àmbit que es proposi, amb els
sectors econòmics i amb les administracions (ajuntaments
i consells insulars) dels indicats indrets.

2. Concreció de la quantia de la dotació econòmica per a la
conservació, així com de les ajudes i mesures
compensatòries per a la propietat, les administracions i els
sectors econòmics on es podria actuar.

3. Delimitació consensuada de l'àmbit d'actuació i dels usos
compatibles amb la conservació que es podran dur a terme
en aquests llocs.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
per constituir amb la comunitat autònoma de les Illes Balears
una comissió bilateral de cooperació, amb l'objecte d'estudiar
la possibilitat d'ampliació de la Xarxa de parcs nacionals a
l'àmbit territorial de ses Salines d'Eivissa i Formentera, a l'àrea
del nord de Menorca, i l'ampliació del Parc Nacional marítim
terrestre de l'arxipèlag de Cabrera sota els criteris marc
següents:

1. Consens amb els propietaris que representin la majoria de
la superfície del territori de l'àmbit que es proposi, amb els
sectors econòmics i amb les administracions (ajuntaments
i consells insulars) dels indicats indrets.

2. Concreció de la quantia de la dotació econòmica per a la
conservació, així com de les ajudes i mesures
compensatòries per a la propietat, les administracions i els
sectors econòmics on es podria actuar.
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3. Delimitació consensuada de l'àmbit d'actuació i dels usos
compatibles amb la conservació que es podran dur a terme
en aquests llocs. 

Palma, a  23 de maig del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1078/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a operacions
programades i suspeses a Son Dureta i a Son Llàtzer. (BOPIB
núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

Son Dureta Son Llàtzer

desembre gener desembre gener

Programa-
des

1.136 1.254 561 722

Suspeses 54 54 26 23

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7275/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions sobre la grip aviària. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).

A més dels controls sobre aus que realitzen les conselleries
d'Agricultura i de Medi Ambient, s'ha creat i s'ha constituït el
Comitè tècnic d'assessorament davant d'una possible pandèmia
de grip aviària que té com a principal objectiu la coordinació
de les diferents actuacions des del Govern de les Illes Balears
en consonància amb el Ministeri de Sanitat, Agricultura i Medi
Ambient, així com amb les directrius de la Comunitat Europea
per, en el supòsit de detectar algun cas entre les aus, evitar la
seva transmissió a altres aus i a la població.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7662/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a Oficina
de Consum de Manacor (III). (BOPIB núm. 109 de 4 de
novembre del 2005).

La informació telefònica als consumidors es presta des de
l'oficina central de la Direcció General de Consum.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7663/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a formació
en matèria de consum al personal dels ajuntaments dels
municipis de la comarca de Manacor. (BOPIB núm. 109 de 4
de novembre del 2005).

Varen tenir lloc a les dependències de la Direcció General
de Consum de Palma unes sessions de divulgació en matèria de
consum amb els responsables del programa Consum a ca teva
en els 12 primers ajuntaments que subscriviren el conveni.

I s'ha establert un canal de comunicació permanent entre
l'ajuntament i tècnics de la direcció general amb la finalitat de
solucionar tots els dubtes que es plantegin en l'atenció al públic.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7664/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (I). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).

Des de l'any 2004.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7665/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (II). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).

El programa Consum a ca teva es fonamenta en convenis de
colAlaboració que se subscriuen entre la Conselleria de Salut i
Consum i els diferents ajuntaments de les nostres illes que
voluntàriament s'hi adhereixen, amb la finalitat d'ampliar els
llocs de presentació de les denúncies i reclamacions dels
consumidors a les oficines municipals respectives, i també per
estendre de manera més intensa l'acció d e consum als
ciutadans dels municipis.
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Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7666/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (III). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre
del 2005).

Estableix mecanismes de cooperació en la recepció de
reclamacions i denúncies pels ajuntaments, que tramitarà i
resoldrà la conselleria. La Conselleria de Salut i Consum es
compromet a posar a disposició dels ajuntaments que
subscriuen aquest conveni els monitors i conferenciants
especialistes en la defensa dels consumidors, en funció de les
disponibilitats de la Direcció General de Consum.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7667/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (IV). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre
del 2005).

Als ajuntaments que subscriuen el conveni s'els lliura una
placa que acredita que el seu és un municipi adherit a Consum
a ca teva. Aquesta placa permet que els consumidors
identifiquin el seu ajuntament com a lloc de presentació de
reclamacions.

Es lliuren cartells i fulletons divulgatius de Consum a ca
teva.

Les famílies residents rebran una carta explicativa del
programa, a la qual s'adjunta un fulletó divulgatiu.

A les xerrades-colAloqui que s'imparteixen en els municipis
adherits a Consum a ca teva.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7668/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (V). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).

El programa Consum a ca teva va dirigit a tota la ciutadania
de les Illes Balears en general, però particularment se centra en
els residents dels municipis dels ajuntaments dels quals han
subscrit el conveni e colAlaboració en matèria de reclamacions
de consum amb la Conselleria de Salut i Consum.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7669/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (VI). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre
del 2005).

Apropar-se al resident per oferir-li la possibilitat d'exercir
els seus drets de consumidor evitant un cost de temps i
desplaçaments innecessaris i facilitar-li els tràmits per
interposar una reclamació en matèria de consum, que pot
presentar a l'ajuntament propi i no necessàriament a les oficines
de la Direcció General de Consum de Palma.

ParalAlelament es duen a terme actes de contingut divulgatiu
en matèria de consum.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 7670/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (VII). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre
del 2005).

A data de 15 de novembre, els ajuntaments que han subscrit
el conveni Consum a ca teva són els següents: Sant Llorenç des
Cardassar, Campos, Valldemossa, Sóller, Llubí, ses Salines,
Selva, Deià, Inca, Calvià, Manacor, Fornalutx, Lloseta,
Felanitx, sa Pobla i Puigpunyent.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7671/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (VIII). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre
del 2005).

Els ajuntaments següents han acordat adherir-se a Consum
a ca teva, tot i que l'acte de signatura del conveni no s'ha dut a
terme encara: Santanyí, Esporles, es Mercadal, Lloret de
Vistalegre, Consell, Santa Margalida, Bunyola, Vilafranca de
Bonany, Binissalem, Muro, Sant Joan, Búger, Son Servera,
Banyalbufar i Algaida.
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Si exceptuam els ajuntaments de Palma, Eivissa i Maó, amb
els quals no és necessari establir un conveni perquè els seus
municipis ja tenen oficines pròpies de la Direcció General de
Consum, els ajuntaments que encara no han manifestat la seva
intenció d'adherir-se són els que no estan relacionats
expressament a la resposta parlamentària 7670/06 ni els
anomenats anteriorment com a pendents de signatura.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7672/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (IX). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre
del 2005).

L'ajuntament rep les reclamacions en matèria de consum
que es presenten en les seves dependències i les trasllada a la
Direcció General de Consum per a una tramitació posterior.
Existeix una reclamació permanent entre la persona de contacte
amb l'ajuntament i els tècnics de la Direcció General de
Consum, amb la finalitat de resoldre els dubtes que es plantegin
de forma immediata.

Per la seva banda, l'ajuntament es compromet a facilitar la
infraestructura necessària per dur a terme els actes divulgatius
(locals adequats amb megafonia, etc.). El conjunt dels actes
divulgatius s'estableix en funció dels temes que més preocupen
els consumidors i usuaris. L'ajuntament es compromet a
convocar els residents amb la suficient antelació quan
s'organitzin actes divulgatius en el seu municipi.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7673/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
Consum a ca teva (X). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).

La Direcció General de Consum ofereix, mitjançant els
tècnics especialistes, assessorament immediat i permanent a la
persona de contacte de l'ajuntament sobre les qüestions que
tractin les reclamacions en matèria de consum que es presentin
als ajuntaments adherits al programa Consum a ca teva.

Segons el conveni, la Conselleria de Salut i Consum es
compromet a posar a disposició de l'ajuntament els monitors i
conferenciants especialistes en assumptes de consum i defensa
dels consumidors que necessiti, tenint en compte la
disponibilitat de la Direcció General de Consum.

Les dues parts organitzaran actes que permetin aprofundir
en les qüestions de més actualitat entre els consumidors.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7674/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
campanyes d'atenció al consumidor (I). (BOPIB núm. 109 de
4 de novembre del 2005).

Les campanyes d'informació al consumidor dutes a terme a
Mallorca el 2005 han estat deu.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7675/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
campanyes d'atenció al consumidor (II). (BOPIB núm. 109 de
4 de novembre del 2005).

Les campanyes d'informació al consumidor dutes a terme a
Menorca el 2005 han estat vuit.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7676/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
campanyes d'atenció al consumidor (III). (BOPIB núm. 109 de
4 de novembre del 2005).

Les campanyes d'informació al consumidor dutes a terme a
Eivissa i Formentera el 2005 han estat vuit.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7904/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a obres als
quiròfans de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 110 d'11
de novembre del 2005).

Està previst que es reformin els quiròfans a la seva actual
ubicació, a la primera planta de l'edifici de l'hospital, i que es
preveu créixer sobre l'espai que està sense construir de la planta
baixa.
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Però, com ja vaig anunciar, cercam la millor manera per tal
de poder executar la reforma i alhora l'activitat assistencial.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7937/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a inspeccions a
escorxadors no legals. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del
2005).

Les inspeccions que s'han dut a terme per part de la
Direcció General de Salut Pública en relació amb escorxadors
no legals a 30 de juliol, és de 6.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 9979/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (VII). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).

Actuacions concretes realitzades a Cas Català amb els
90.000 euros destinats al 2005: tot i que hi ha una previsió de
destinar 90.000 euros a aquest projecte, aquest encara no està
adjudicat.

Palma, 31 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 10051/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a tasques
del Consell de seguretat alimentària. (BOPIB núm. 115 de 16
de desembre del 2005).

El Consell de seguretat alimentària ha estudiat i avaluat la
necessitat de coordinació interdepartamental per a qualsevol
tema relacionat amb la seguretat alimentària, i ha posat les
bases per aconseguir l'esmentada coordinació. Així mateix, ha
impulsat la constitució del Comitè tècnic científic de seguretat
alimentària.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 10052/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a tasques
del Consell de seguretat alimentària. (BOPIB núm. 115 de 16
de desembre del 2005).

Des de la signatura del Conveni, el 7 de juliol del 2004,
s'han dut a terme set reunions.

En aquestes reunions s'ha arribat a les conclusions següents:
• La conveniència de la signatura d'una addenda al protocol

general de colAlaboració per a la promoció de la seguretat
alimentària a les empreses de les Illes Balears, ubicades en
el recinte de Mercapalma.

• La conveniència de l'elaboració d'una guia de traçabilitat,
dirigida a les empreses del sector alimentari de les Illes
Balears..

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 10053/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions de promoció de seguretat alimentària. (BOPIB
núm. 115 de 16 de desembre del 2005).

S'ha firmat una addenda al Protocol general de colAlaboració
per a la promoció de la seguretat alimentària a les empreses de
les Illes Balears, ubicades en el recinte de Mercapalma.

S'ha acordat l'elaboració d'una guia de traçabilitat dirigida
a les empreses del sector alimentari de les Illes Balears.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 10112/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a millores a Son
Dureta (I). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

Descripció Import

Ampliació del tub pneumàtic planta pavelló
B

3.588,11

Reforma àrea urgències infantil 98.376,00

InstalAlació climatització cuina 116.466,11

Implantació equips rentat d'instrumental i
esterilització

6.000,00

Condicionador d'aire microbiologia 2.020,00

Condicionar d'aire gabinet fototeràpia 3.412,26
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Reforma nou accés extraccions 16.2446,23

TOTAL 246.308,89

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 10113/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Centre
internacional de medicina respiratòria avançada (CIMERA)
(IV). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

S'ampliarà el pressupost aprovat per a l'exercici 2006 en el
qual és prevista l'ampliació de la plantilla.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 10115/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Centre
internacional de medicina respiratòria avançada (CIMERA)
(II). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

El nombre d'investigadors que hi ha hagut en el Centre
internacional de medicina respiratòria avançada (CIMERA) és
de 3 investigadors sèniors.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 10116/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Centre
internacional de medicina respiratòria avançada (CIMERA)
(I). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

Les inversions econòmiques que s'han dut a terme l'any
2005 en el Centre internacional de medicina respiratòria
avançada (CIMERA) són:

• Mobiliari informàtic: 5.400,00 euros
• Equips informàtics: 8.480,68 euros

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 10117/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a inspeccions a
escorxadors no legals. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).

S'han inspeccionats 6 escorxadors.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta

escrita RGE núm. 1571/06-1586/06 i 2718/06-2720/06. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de maig del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4521/06, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i acceptà la
retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita que
es detallen a continuació:

• RGE núm. 1571/06 a 1586/06 (BOPIB núm. 125, de 17 de
març del 2006), relatives a ingressos de la Targeta Verda;
a venda de targetes verdes, a venda de targetes verdes a
establiments turístics, a establiments no turístics; a venda de
targetes verdes per turistes activades, per residents
activades; a cost de campanyes de la Targeta Verda a la
CAIB, fora de la CAIB; a trucades al centre d'atenció
telefònica de la Targeta Verda, a persones contractades en
aquest centre; a cost del disseny i de l'edició de la Targeta
Verda; a l'import de les comissió de la venda de les
campanyes de la Targeta Verda; a cost salarial i a seguretat
social de la Targeta Verda; a cost de l'explotació i del
manteniment de Costa Nord; a ingressos i a activitats de
Costa Nord.

• RGE núm. 2718/06-2720/06 (BOPIB núm. 128, de 7 d'abril
del 2006), relatives a mur de formigó i talús, a
despreniments del talús i a planxes d'acer del talús del
segon cinturó a Eivissa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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