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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 5961/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre els
fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit de lleis contra les normes bàsiques que el regeixen, a tramitar pel procediment
d'urgència.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 5860/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a personal adscrit a la Biblioteca i Arxiu Històric de Maó.
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B) RGE núm. 5861/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a personal adscrit a la Biblioteca i Arxiu Històric de Maó, II.
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C) RGE núm. 5862/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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A) RGE núm. 5949/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
irregularitats a l'Ajuntament de Santa Margalida (I).
6029
B) RGE núm. 5950/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
irregularitats a l'Ajuntament de Santa Margalida (II).
6029
C) RGE núm. 5951/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni pel
manteniment de cinc projectes de carreteres a Eivissa (I).
6029
D) RGE núm. 5952/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni pel
manteniment de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II).
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E) RGE núm. 5953/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port esportiu a Es
Viver.
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(I).

F) RGE núm. 5954/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus hospitalaris
6029

G) RGE núm. 5955/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus hospitalaris
(II).
6029
H) RGE núm. 5956/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners a canvi
de favors administratius.
6029
I) RGE núm. 5957/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències del
referèndum sobre l'Estatut català.
6029
J) RGE núm. 5958/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa PROA
a Calvià.
6029
K) RGE núm. 5959/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació per a
projectes de cooperació internacional.
6029
L) RGE núm. 5960/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empresa
Yanko.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 5865/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a política lingüística i educativa.
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B) RGE núm. 5962/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital de referència, a tramitar pel procediment d'urgència.
6032
C) RGE núm. 5963/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ensenyament de llengües estrangeres als alumnes dels centres
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, a tramitar pel procediment d'urgència.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la pregunta RGE núm. 1950/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a pressupost destinat
a la nova seu de la Biblioteca de l'Estat a Mallorca.
6033
B) A la pregunta RGE núm. 1029/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a línia expositiva a la
Llonja i a l'Espai Ramon Llull.
6033
C) A la pregunta RGE núm. 2372/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a participació
financera a la I Setmana Cultural.
6033
D) A la pregunta RGE núm. 2698/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a remuneracions de la Sra.
Blanca Iglesias De la Iglesia.
6033
E) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3816/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Crespí i Plaza, relativa a creació de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
6033

BOPIB núm. 140 - 30 de juny del 2006

6023

F) A la pregunta RGE núm. 4351/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a reunions de la
comissió mixta entre el MIMAM i la Conselleria de Medi Ambient.
6034
G) A les preguntes RGE núm. 5542/05 i 5543/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a noves
indústries creades el 2005 i el 2004.
6034
H) A la pregunta RGE núm. 5561/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a dotació
d'infraestructures educatives.
6034
I) A la pregunta RGE núm. 6780/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a objectius visita
a Argentina.
6034
J) A la pregunta RGE núm. 6781/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a activitats visita
a Argentina.
6034
K) A les preguntes RGE núm. 6795/05 i 6796/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a informe
CRE Sa Nostra (I i II).
6035
L) A la pregunta RGE núm. 7262/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressió fiscal a les Illes
Balears.
6035
M) A la pregunta RGE núm. 7659/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a oficines d'atenció
als consumidors i usuaris.
6035
N) A la pregunta RGE núm. 7660/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a oficina de consum
de Manacor (I).
6036
O) A la pregunta RGE núm. 7661/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a oficina de consum
de Manacor (II).
6036
P) A la pregunta RGE núm. 7913/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a permís horari per lactància.
6036
Q) A la pregunta RGE núm. 8326/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creació d'empreses
públiques.
6036
R) A la pregunta RGE núm. 8476/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a l'Associació
Familiar (AFA Educació).
6036
S) A la pregunta RGE núm. 8477/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a l'Associació
Familiar (AFA Educació).
6036
T) A la pregunta RGE núm. 8478/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a criteris de subvencions a
l'Associació Familiar (AFA Educació).
6037
U) A la pregunta RGE núm. 9569/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a transport escolar d'alumnes
amb minusvalidesa.
6037
V) A la pregunta RGE núm. 9570/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a servei recollida d'alumnes
amb minusvalidesa.
6037
X) A la pregunta RGE núm. 9770/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a pavelló esportiu
de Marratxí.
6037
Y) A la pregunta RGE núm. 9972/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a campanyes de
comunicació i promoció al portal "illesbalears.es".
6037
Z) A la pregunta RGE núm. 9973/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb els diners
de l'ecotaxa (I).
6038
AA) A la pregunta RGE núm. 9975/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb els diners
de l'ecotaxa (III).
6038
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AB) A la pregunta RGE núm. 9976/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb els diners
de l'ecotaxa (IV).
6039
AC) A la pregunta RGE núm. 10024/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a exposicions al Museu
de Menorca.
6039
AD) A la pregunta RGE núm. 10119/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat de salut
mental d'adults de Manacor (IV).
6039
AE) A la pregunta RGE núm. 10120/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat de salut
mental d'adults de Manacor (III).
6040
AF) A la pregunta RGE núm. 10121/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat de salut
mental d'adults de Manacor (II).
6040
AG) A la pregunta RGE núm. 10124/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de salut
mental infantil i juvenil a Manacor (IV).
6040
AH) A la pregunta RGE núm. 10125/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de salut
mental infantil i juvenil a Manacor (III).
6040
AI) A la pregunta RGE núm. 10126/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de salut
mental infantil i juvenil a Manacor (II).
6040
AJ) A la pregunta RGE núm. 10318/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a inversions plurianuals
previstes al programa 421A del pressupost del 2006.
6040
AK) A la pregunta RGE núm. 127/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a abocaments
de terres a Eivissa.
6041
AL) A la pregunta RGE núm. 128/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a abocaments
de terres a Eivissa (II).
6041
AM) A la pregunta RGE núm. 447/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a obres al Torrent
de Son Bell Lloc (Ferreries).
6041
AN) A la pregunta RGE núm. 522/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a delegació de la
Conselleria de Turisme a Menorca (II).
6041
AO) A la pregunta RGE núm. 523/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a delegació de la
Conselleria de Turisme a Eivissa.
6041
AP) A les preguntes RGE núm. 745/06, 746/06, 747/06 i 748/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a apagada elèctrica a Menorca (I, II, III i IV).
6042
AQ) A la pregunta 761/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fons municipal de cooperació.
6042
AR) A la pregunta 1336/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Sra. Ana García.
6042
AS) A la pregunta 1371/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a relació de bicicletes i
prismàtics disponibles als parcs naturals.
6042
AT) A la pregunta 1709/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Algarb.

6042

AU) A la pregunta 1735/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a finalització de titulacions
universitàries.
6042
AV) A la pregunta 1753/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a exposicions al Museu de
Menorca.
6043
AX) A la pregunta 1754/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal per a l'Arxiu de
Menorca.
6043
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AY) A la pregunta 2132/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a caça amb cans a finques
públiques.
6043
AZ) A la pregunta RGE núm. 2289/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reclamacions turístiques
per incompliment de contracte.
6043
BA) A la Pregunta RGE núm. 2303/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a raons del preu
de venda de la parcelAla 56 del Parc Bit.
6044
BB) A les preguntes 2529/06, 2530/06, 2531/06 i 2532/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives
a Pla d'eficiència energètica (I, II, III i IV).
6044
BC) A les preguntes 2615/06 i 2616/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relatives a obres d'art a la
xarxa viària i a cost de les obres d'art a la xarxa viària.
6044
BD) A la pregunta RGE núm. 2694/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abandó de la comissió
de coordinació de la funció pública.
6045
BE) A la pregunta RGE núm. 2697/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a enllaços aeris entre
les Illes i la península.
6045
BF) A la pregunta RGE núm. 2698/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Regional Wing.
6045
BG) A la pregunta RGE núm. 2751/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajudes de l'Estat
en programes socials.
6045
BH) A la pregunta RGE núm. 2753/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a aportacions a
l'Institut de Serveis Socials.
6046
BI) A la pregunta 2829/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a augment d'abocaments ilAlegals
d'enderrocs.
6046
BJ) A la pregunta 2862/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a despeses del Sr. Joan
Domínguez.
6046
BK) A la pregunta 2864/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a cost del lloguer anual dels
locals de la Conselleria de Turisme.
6046
BL) A la pregunta RGE núm. 2921/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute amb Menorca
en inversions sociosanitàries.
6047
BM) A la pregunta 3001/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a subvencions a AFA.
6047
BN) A la pregunta RGE núm. 3002/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a curs de
creació i gestió d'empreses per a immigrants.
6047
BO) A la pregunta RGE núm. 3003/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a subvencions
a les cases balears a l'exterior.
6047
BP) A la pregunta RGE núm. 3004/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a subvencions
a les cases balears a l'exterior (II).
6047
BQ) A la pregunta RGE núm. 3005/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a subvencions
a les cases balears a l'exterior (III).
6048
BR) A la pregunta RGE núm. 3006/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a subvencions
a les cases balears a l'exterior (IV).
6048
BS) A la pregunta RGE núm. 3007/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a subvencions
a les cases balears a l'exterior (V).
6048
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BT) A la pregunta 3011/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Programa Proa (I).
6048
BU) A la pregunta 3012/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Programa Proa (II).
6048
BV) A la pregunta 3014/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de successions.
6049
BX) A la pregunta 3016/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a renúncia a l'"autotaxa".
6049
BY) A la pregunta 3017/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aplicació de tributs.

6049

BZ) A la pregunta 3021/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a consorci del joc hípic.
6049
CA) A la pregunta 3024/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressió fiscal a Menorca.
6049
CB) A la pregunta 3025/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressió fiscal a Eivissa.
6050
CC) A la pregunta 3028/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a cable submarí entre
Formentera i Eivissa.
6050
CD) A la pregunta RGE núm. 3218/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a subvencions
a revistes locals.
6050
CE) A la pregunta RGE núm. 3398/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement econòmic
a les Illes Balears.
6050
CF) A la pregunta RGE núm. 3399/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a renda per càpita a les
Illes Balears.
6051
CG) A la pregunta RGE núm. 3401/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compensació per
serveis de capitalitat (I).
6051
CH) A la pregunta RGE núm. 3402/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compensació per
serveis de capitalitat (II).
6051
CI) A la pregunta RGE núm. 3403/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversions del Govern
a Eivissa.
6052
CJ) A la pregunta RGE núm. 3404/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversions del Govern
a Maó.
6052
CK) A les preguntes RGE núm. 3405/06 i 3406/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
inversions del Govern a ports de Menorca i inversions del Govern a ports d'Eivissa.
6052
CL) A la pregunta 3407/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a oficines on line a Eivissa.
6052
CM) A la pregunta 3408/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a oficines on line a Menorca.
6052
CN) A la pregunta RGE núm. 3410/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diàleg social.
6052
CO) A la pregunta RGE núm. 3528/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions de la
sòcia de Govern (I).
6052
CP) A la pregunta RGE núm. 3529/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions de la
sòcia de Govern (II).
6053
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CQ) A les preguntes RGE núm. 3530, 3531 i 3532/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
manifestacions de l'1 de maig (I), (II) i (III).
6053

(I).

CR) A la pregunta RGE núm. 3535/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a respostes del Govern
6053

CS) A la pregunta RGE núm. 3536/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a respostes del Govern
(III).
6053
CT) A la pregunta RGE núm. 3537/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a costos de capitalitat.
6053
CU) A la pregunta RGE núm. 3772/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a documentació signada
amb la Comunitat de Madrid.
6053
CV) A la pregunta RGE núm. 4186/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a observatori permanent
de suport a les famílies de les Illes Balears.
6053
CX) A les preguntes RGE núm. 4192 a la RGE núm. 4210/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relatives
a Pla de desestacionalització (I a XIX).
6053
CY) A la pregunta RGE núm. 5089/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mitjans de
comunicació.
6053
CZ) A la pregunta 5091/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a televisió digital (IV).

6054

3.17. INFORMACIÓ
A) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de diverses iniciatives.

6054

B) Procediment de tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei 4/2003, de
26 de març, de museus de les Illes Balears.
6054
C) Revisió i ampliació del termini de presentació d'esmenes als projectes de llei RGE núm. 3412/06, 3548/06, 3800/06, 5771/06
i 5811/06, i a la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE núm. 4726/06.
6055
D) Manteniment de les interpelAlacions RGE núm. 3496/06, 3693/06 i 5162/06 per al proper període de sessions.
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E) Tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 584/06.
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F) Convocatòria d'una sessió plenària extraordinària pel procediment d'urgència.
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G) SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent.
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5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 139.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5961/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears
sobre els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit de
lleis contra les normes bàsiques que el regeixen, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa extraordinària de 28 de juny
del 2006).
Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 5862/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Acción Familiar. (Mesa de 28 de juny
del 2006).
RGE núm. 5875/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a prevenció de rissagues al Port de Ciutadella
(I). (Mesa de 28 de juny del 2006).
RGE núm. 5876/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a prevenció de rissagues al Port de Ciutadella
(II). (Mesa de 28 de juny del 2006).
RGE núm. 5877/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a prevenció de rissagues al Port de Ciutadella
(III). (Mesa de 28 de juny del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general del Govern de les Illes
Balears sobre els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el
tràmit de les lleis contra les normes bàsiques que el regeixen.
Motivació de la urgència
A la vista dels esdeveniments que s'estan donant al
Parlament de les Illes Balears, als quals s'ha obligat per part de
la majoria parlamentària, instigada pel Govern, a actuar de
forma contrària a l'Estatut d'Autonomia i al Reglament del
Parlament.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Del personal que actualment hi ha adscrit a la Biblioteca i
a l'Arxiu Històric de Maó, quin està adscrit a la Biblioteca?
Palma, a 16 de juny del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la interpelAlació
següent: política general del Govern de les Illes Balears sobre
els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit de les lleis
contra les normes bàsiques que el regeixen
Palma, a 27 de juny del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Del personal que actualment hi ha adscrit a la Biblioteca i
a l'Arxiu Històric de Maó, quin està adscrit a l'Arxiu Històric?
Palma, a 16 de juny del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

RGE núm. 5860/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a personal adscrit a la Biblioteca i Arxiu
Històric de Maó. (Mesa de 28 de juny del 2006).
RGE núm. 5861/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a personal adscrit a la Biblioteca i Arxiu
Històric de Maó, II. (Mesa de 28 de juny del 2006).

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
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sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quina quantitat ha rebut Acción Familiar els anys 2003 i
2004?

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Palma, a 16 de juny del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

RGE núm. 5949/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a irregularitats a l'Ajuntament de Santa Margalida (I). (Mesa
extraordinària de 28 de juny del 2006).

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 escrita.
De quins estudis o informes tecnicocientífics disposa el
Govern de les Illes Balears sobre la previsió dels fenòmens de
les rissagues al Port de Ciutadella?
Palma, a 20 de juny del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

RGE núm. 5950/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a irregularitats a l'Ajuntament de Santa Margalida (II). (Mesa
extraordinària de 28 de juny del 2006).
RGE núm. 5951/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni pel
manteniment de cinc projectes de carreteres a Eivissa (I).
(Mesa extraordinària de 28 de juny del 2006).
RGE núm. 5952/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni pel
manteniment de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II).
(Mesa extraordinària de 28 de juny del 2006).

E)

RGE núm. 5953/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port
esportiu a Es Viver. (Mesa extraordinària de 28 de juny del
2006).

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

RGE núm. 5954/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus
hospitalaris (I). (Mesa extraordinària de 28 de juny del 2006).

De quin pla d'emergència disposa el Govern de les Illes
Balears, la Conselleria d'Interior, per fer front al fenomen de les
rissagues al Port de Ciutadella?

RGE núm. 5955/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus
hospitalaris (II). (Mesa extraordinària de 28 de juny del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de juny del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures va prendre el Govern de les Illes Balears,
la Conselleria d'Ordenació del Territori, davant l'anunci per
part del servei meteorològic marítim reiterat durant els dies
previs a la rissaga de dia 15 de juny?

Palma, a 20 de juny del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

RGE núm. 5956/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners a
canvi de favors administratius. (Mesa extraordinària de 28 de
juny del 2006).
RGE núm. 5957/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conseqüències del referèndum sobre l'Estatut català. (Mesa
extraordinària de 28 de juny del 2006).
RGE núm. 5958/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa PROA a Calvià. (Mesa extraordinària de 28 de juny
del 2006).
RGE núm. 5959/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació
per a projectes de cooperació internacional. (Mesa
extraordinària de 28 de juny del 2006).
RGE núm. 5960/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

6030

BOPIB núm. 140 - 30 de juny del 2006

a empresa Yanko. (Mesa extraordinària de 28 de juny del
2006).
Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears al conveni pel manteniment durant 25 anys de cinc
projectes de carreteres a Eivissa signat amb el Consell d'Eivissa
i Formentera?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al Molt Hble. President del Govern
de les Illes Balears les presumptes irregularitats que succeeixen
a l'Ajuntament de Santa Margalida?

Palma, a 26 de juny del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

Palma, a 27 de juny del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins criteris ha seguit la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports per tramitar un projecte de port esportiu
a Es Viver a Eivissa?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines iniciatives pensa emprendre el president del Govern
de les Illes Balears per aclarir les presumptes irregularitats que
succeeixen a l'Ajuntament de Santa Margalida?

Palma, a 26 de juny del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

Palma, a 27 de juny del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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 instruccions ha transmès la Conselleria de Salut i
Consum als centres sanitaris per a l'eliminació de residus
hospitalaris?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el contingut del conveni signat entre el Govern de
les Illes Balears i el Consell d'Eivissa i Formentera pel
manteniment durant 25 anys de cinc projectes de carreteres a
l'illa d'Eivissa?

Palma, a 26 de juny del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 26 de juny del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 actuacions ha realitzat la Conselleria de Medi
Ambient en relació amb el solar presumptament contaminat per
residus hospitalaris?
Palma, a 26 de juny del 2006.
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Palma, a 26 de juny del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Govern de les Illes Balears que cobrar diners
a canvi de favors de l'administració és un fet reprovable?
Palma, a 23 de juny del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Comerç, Indústria i Energia
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines accions realitzarà la Conselleria d'Indústria una
vegada finalitzat el període consultiu del procés concursal de
l'empresa Yanko?
Palma, a 26 de juny del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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.
Quines conseqüències creu la Sra. Vicepresidenta del
Govern que tendrà a les seves activitats com a consellera el
resultat del referèndum sobre l'Estatut català?
Palma, a 23 de juny del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5865/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política lingüística i educativa. (Mesa
de 28 de juny del 2006).
Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

A)

Quin és el motiu pel qual el programa PROA de reforç
educatiu s'hagi implantat únicament al municipi de Calvià?
Palma, a 26 de juny del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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.
Per quina raó ha disminuït la dotació per projectes de
cooperació internacional per ONG respecte de l'any 2005?

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La llengua catalana, llengua pròpia i oficial de les Illes
Balears, es troba en una situació precària, un fet reconegut i
documentat per filòlegs i sociolingüistes que reiteradament han
advertit de la necessitat d'adoptar mesures per protegir-la.
L'actual govern del Partit Popular ha actuat en sentit
contrari a la que hauria de ser la línia de govern envers la
llengua de la comunitat autònoma de les Illes Balears i ha posat
en marxa diversos projectes que no només no suposen cap
protecció sinó tot el contrari: un detriment del coneixement i de
l'ús social de la llengua catalana.
De fet, l'actual govern és el primer en la història de
l'autogovern de les Illes Balears que no ha promulgat ni una
sola llei o disposició que signifiqui un avenç en el progrés de
la normalització del català; al contrari, lluny d'avançar, s'ha
retrocedit per la manca de disposicions positives i per
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Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

l'aprovació d'altres diverses que signifiquen clarament un
retrocés en el cos normatiu lingüístic de les Illes Balears.
Aquestes actuacions han estat denunciades i criticades per
nombroses associacions culturals, socials, acadèmiques i
professionals, sense que el Govern hagi volgut rectificar la seva
política, fins al punt que, en tota la legislatura, no ha reunit ni
una sola vegada el màxim òrgan consultiu en aquesta matèria:
el Consell Social de la Llengua.
La darrera de les actuacions, l'aprovació per part del
Consell de Govern del Decret sobre mesures per fomentar la
competència lingüística en llengües estrangeres, s'ha fet sense
tenir en compte que l'informe del Consell Escolar de les Illes
Balears era negatiu i amb l'avís, per part del Consell Consultiu,
que pot vulnerar la legalitat.
Davant la necessitat de preservar la llengua catalana i de
garantir el dret de conèixer-la i d'usar-la que tenen els ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears, i d'acord amb l'esperit de
la Llei de normalització lingüística i el Decret de mínims, el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta per al seu
debat a plenari la següent:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar l'anomenat Decret de trilingüisme i a
paralitzar les mesures i la normativa que ha posat en marxa
que posen en perill el coneixement i el foment de l'ús social
de la llengua catalana.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar i complir escrupolosament la vigent Llei
de normalització lingüística i el Decret de mínims.
3. El Parlament de les Illes Balears afirma que el català és i ha
de continuar sent la llengua vehicular de l'ensenyament i de
la comunitat educativa de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
La immediata necessitat de reconsiderar la política
d'infraestructures sanitàries abans que les actuacions que es
volen dur a terme condueixin a una situació sense remei.
Proposició no de llei
Atesa la situació de canvi d'ubicació de l'hospital de
referència de Son Dureta a la finca de Son Espases:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament els estudis adients que ha
fet el Govern per afirmar amb rotunditat que fer el nou
hospital de referència a Son Dureta produirà riscs
d'asperfilAlus i legionelAla fatals per dur a terme el nou
hospital de referència al solar de Son Espases.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no adjudicar el projecte de construcció de Son
Espases i a retornar al projecte original les condicions de
licitació del projecte arquitectònic i direcció d'obres del
qual foren editades el 2001 pel Govern central presidit pel
Sr. Aznar.
Palma, a 27 de juny del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar, amb caràcter d'urgència, el Consell
Social de la llengua amb la finalitat de revisar i consensuar
la política lingüística.
Palma, a 19 de juny del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.

Ordre de Publicació

Motivació de la urgència

RGE núm. 5962/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a hospital de referència, a tramitar pel procediment
d'urgència. (Mesa extraordinària de 28 de juny del 2006).

La necessitat immediata de reconsiderar la política en
matèria de llengües estrangeres abans de l'inici del proper curs
escolar.

RGE núm. 5963/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ensenyament de llengües estrangeres als alumnes
dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa extraordinària de
28 de juny del 2006).

La publicació per part de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Decret sobre mesures per fomentar la competència
lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels centres no
universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics,
planteja importants incoherències i contradiccions relacionades
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tant amb la pertinença pedagògica de les mesures que es volen
implantar dins el sistema educatiu balear, com amb la
coherència d'aquestes mesures amb la normativa que
actualment regeix l'ensenyament de les llengües a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com amb la importància que
des de la Conselleria d'Educació s'ha de donar a l'ensenyament
de i en la nostra llengua.
A aquestes incoherències i contradiccions s'hi ha d'afegir la
ignorància per part de la Conselleria d'Educació dels informes
i les recomanacions fets pels experts en matèria d'ensenyament
de la llengua.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar el Decret de la Conselleria d'Educació i
Cultura sobre mesures per fomentar la competència
lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels centres
no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics, perquè no està fonamentat pedagògicament i la
seva aplicació resulta discriminatòria..
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la realització d'un pla per millorar l'aprenentatge
de les llengües estrangeres entre la població escolar de les
Illes Balears. Aquest pla haurà de ser elaborat per la
Conselleria d'Educació, tenint en compte les recomanacions
dels experts en aprenentatge de les llengües i el nivell actual
de coneixement d'aquestes llengües per part de l'alumnat.
Palma, a 27 de juny del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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Palma, 18 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 1029/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a línia
expositiva a la Llonja i a l'Espai Ramon Llull. (BOPIB núm.
73 d'11 de febrer del 2005).
Des de la Conselleria d'Educació i Cultura s'intenta
desenvolupar un programa cultural, on s'inclou la divulgació de
les manifestacions plàstiques, en el qual prevalgui la qualitat i
que per descomptat tengui un caràcter alhora coherent i
didàctic, que respongui a les trajectòries artístiques sòlides i la
importància de les quals i aportació al món de l'art sigui palès,
posant, d'aquesta manera, a l'abast del públic en general i de les
noves generacions en particular, la poesia i la sensibilitat de
l'art.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 2372/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
participació financera a la I Setmana Cultural. (BOPIB núm.
80 d'1 d'abril del 2005).
La Conselleria d'Educació i Cultura no ha participat en el
finançament de la I Setmana Cultural.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 2698/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a remuneracions de la
Sra. Blanca Iglesias De la Iglesia. (BOPIB núm. 81 de 8
d'abril del 2005).
Retribucions íntegres de la professora Blanca Iglesias (sou,
pagues extres, triennis, residència, CRIB):

A)
Any 2003: 2.938,82 euros.
Any 2004: 12.714,98 euros.
Any 2005: 13.640,50 euros.

A la pregunta RGE núm. 1950/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a pressupost
destinat a la nova seu de la Biblioteca de l'Estat a Mallorca.
(BOPIB núm. 37 de 14 d'abril de 2004).

Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Els pressuposts de la Biblioteca Pública de l'Estat per a
l'any 2006 són:
Manteniment: 124.708 euros.
Adquisició (llibres i multimedia): 37.712 euros.
Personal: 693.923 euros.

Ordre de Publicació
E)

6034

BOPIB núm. 140 - 30 de juny del 2006

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3816/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a creació de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. (BOPIB núm. 86
de 13 de maig del 2005).
La creació de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental no ha suposat cap augment en la dotació d'alts
càrrecs. Les empreses Institut Balear de l'Aigua i del Litoral i
l'IBASAN es varen fusionar formant l'Agencia Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. L'Institut Balear de l' Aigua
i del Litoral i l'IBASAN tenien un gerent i un secretari, passant
tots quatre alts càrrecs a formar part de la direcció de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, tal i com es
contempla en el seu decret de creació 115/2005, d'11 de
novembre.

- Vidral Disseny, SL. Sencelles. Metall.
- Eco Retorn, SL. Manacor. Arts gràfiques.
- Sebastián Pons Riudavets. Sant Lluís. Fusta i moble.
- Maria Soledad Bescós. Palma. Software.
Durant l'any 2004 es van acollir a les ajudes de la Direcció
General de Promoció Industrial per a la creació d'empreses
(nom de l'empresa, municipi i sector industrial):
- Jobertetch Design, SRLL. Inca. Calçat.
- Ebenisteria Únics, SL. Inca. Fusta i moble.
- Eva B. Squarcia. Calvià. Alimentació i begudes.
- Maria Lluïsa Llinàs Clar. Ses Salines. Arts gràfiques.
- Elimina, SL. Palma. Paper.
- Juan Llinàs Sureda. Sant Llorenç. Metall.
- Carpinteria de aluminio Gorg Blau, SL. Inca. Metall.
- Pau Mora Veny. Porreres. Fusta i moble.
- Ana Siles Rivas. Palma. Tèxtil.
- Fusteria Bibiloni, SL. Binissalem. Fusta i moble.
- Félix Fernández Bustos. Palmal. Informàtica.
- Autocaravanas y Carrozados. Palma. Tallers i automoció.

Palma, 6 de febrer del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

Palma, 16 de maig del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

F)
A la pregunta RGE núm. 4351/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a reunions
de la comissió mixta entre el MIMAM i la Conselleria de Medi
Ambient. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del 2005).

Ordre de Publicació
H)

Vos comunic que les reunions mantingudes amb el
Ministeri de Medi Ambient de la comissió mixta de seguiment
del conveni de litoral foren els dies 1 de desembre del 2004 i
20 d'abril del 2005.

A la pregunta RGE núm. 5561/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a dotació
d'infraestructures educatives. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol
del 2005).

La còpia de les actes de les reunions esmentades han estat
trameses a la mateixa diputada Sra. Rosselló en resposta a la
solAlicitud de documentació 4098/05.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
A les preguntes RGE núm. 5542/05 i 5543/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a
noves indústries creades el 2005 i el 2004. (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).
Durant l'any 2005 es van acollir a les ajudes de la Direcció
General de Promoció Industrial per a la creació d'empreses
(nom de l'empresa, municipi i sector industrial):
- Hielo Bus, SL. Calvià. Fàbrica de gel.
- Fills de Toni Frau, SL. Sóller. Alimentació.
- Juan Nicolau Taberner. Palma. Alimentació.
- Carmen Tomás Sánchez. Palma. Tèxtil.
- Jordi Torres Planells. Santa Eulària. Nàutic.
- Miquel Antoni Amorós. Santanyí. Arts gràfiques.
- Martin Davies. Eivissa. Arts gràfiques.

I)
A la pregunta RGE núm. 6780/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
objectius visita a Argentina. (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).
El 3 de setembre del 2005, en el Museu d'Art Espanyol
Enrique Larreta de Buenos Aires, es va inaugurar l'exposició
"100 años de historia, una mirada en el tiempo", organitzada
pel Govern de les Illes Balears. Aquesta activitat s'englobava
dins un conjunt d'actes celebrats per commemorar el Centenari
de la Casa Balear de Buenos Aires. Aquesta exposició té un
sentit homenatge a la vinculació entre ambdós països i és una
forma de mostrar a través de trenta artistes la pintura més
emblemàtica de la nostra comunitat. També es va aprofitar el
viatge per visitar diferents Cases de Balears, institucions i
organismes i es realitzaren actes diversos en nom i
representació del Govern balear.

BOPIB núm. 140 - 30 de juny del 2006
Palma, 22 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
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-Sortida cap a Córdoba.
-Reunió amb el rector de la Universitat de Córdoba.
-Dinar amb la junta de la Casa Balear de Córdoba i altres
convidats.
-Contacte cultural i amb autoritats locals.
-Sortida cap a Buenos Aires.

J)
A la pregunta RGE núm. 6781/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
activitats visita a Argentina. (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).
Divendres, 26 d'agost del 2005 sortida des de Palma cap a
Argentina.

Divendres, 2 de setembre del 2005:
-Sortida cap a Montevideo.
-Dinar amb l'executiva de la Casa Balear.
-Visita al Centre Cultural d'Espanya.
-Entrevista autoritats.
-Inauguració oficial de la nova seu, amb l'exposició Ramon
Llull.
Dissabte, 3 de setembre del 2005:
-Sortida cap a Buenos Aires.
-Inauguració exposició Museu Larreta.
-Dinar amb autoritats.
-Contacte amb premsa especialitzada en cultura i educació.

Dissabte, 27 d'agost del 2005:
-Arribada a Buenos Aires a les 6,30 hores.
-Desdejuni amb el President de la Casa Balear de Buenos
Aires.
-Sortida cap a Rosario.
-Dinar amb els membres de la Comissió Directiva de la
Casa Balear de Rosario, representants dels joves i altres
convidats.
-Visita del "Paseo de los Grandes" (placa homenatge de
Ramon Llull).
-Visita de les instalAlacions del ColAlegi Espanyol.
-Entrevista amb la Directora de la UNED (Universitat
Nacional d'Educació a Distància d'Espanya).
-Visita al Monument Nacional a la Bandera i la Sala de les
Banderes.
-Visita a l'Hospital de Nins Victor J. Vilela de la comitiva,
juntament amb la directora de l'hospital, la ministra de Salut de
la província de Santa Fe, autoritats de l'hospital i premsa.
-Recepció a la Casa Balear de Rosario i diferents actes
(proclamació de soci honorable al Sr. Alejo Alcover, únic
balear d'Argentina amb 100 anys d'edat).

A les preguntes RGE núm. 6795/05 i 6796/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
informe CRE Sa Nostra (I i II). (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

Diumenge, 28 d'agost del 2005:
-Sortida cap a Santa Fe.
-Recepció a la Casa Balear de Santa Fe.
-Diferents reunions amb la comissió directiva i joves.
-Sortida cap a Buenos Aires.

El Govern de les Illes Balears segueix amb molta atenció
els informes del Cercle de Recerca Econòmica i, en concret,
l'informe sobre la productivitat de les Illes Balears i l'informe
sobre el dèficit tecnològic a les Illes Balears, com no pot ser
d'una altra manera.

Diumenge, 4 de setembre del 2005:
-Entrevista a l'emissora de ràdio AM 850.
-Sortida cap a Palma (arribada dilluns a les 17,45).
Palma, 22 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K)

Palma, 13 de juny del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Dilluns, 29 d'agost del 2005:
-Visites al Congrés Nacional, institucions autonòmiques i
locals i Federació Espanyola de Cases Regionals
Dimarts, 30 d'agost del 2005:
-Ambaixada Espanyola.
-Dinar amb membres de la Junta de la Casa Balear de
Buenos Aires i altres convidats.
-Roda de premsa al Museu Larreta.
-Sopar amb tota la junta de la Casa Balear.
Dimecres, 31 d'agost del 2005:
-Sortida cap a La Plata.
-Visita a la Universitat de La Plata.
-Conferència Càtedra.
-Visita d'institucions, ajuntament i sortida cultural.
-Dinar amb membres de la Casa Balear en el centre.
-Sortida cap a Buenos Aires.
-Diversos contactes amb el món cultural i educatiu.
Dijous, 1 de setembre del 2005:

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 7262/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressió fiscal
a les Illes Balears. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).
Per al càlcul de la pressió fiscal de les Illes Balears hauríem
de tenir en compte les dades de les hisendes públiques de totes
les administracions, en especial la de l'Estat espanyol, que com
a òrgan de gestió dels principals imposts que afecten els
ciutadans és qui millor pot reduir aquesta pressió fiscal de
manera significativa.
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Des de la hisenda autonòmica cal assenyalar que les
mesures fiscals adoptades fins ara per aquest govern han
suposat una reducció significativa de la pressió fiscal.
Palma, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 7913/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a permís horari per
lactància. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del 2005).
La Conselleria d'Educació i Cultura està aplicant en el
sector de l'educació pública, l'adaptació de les mesures de
conciliació de la vida laboral i familiar aprovades pel Govern
de les Illes Balears a partir de l'1 de gener del 2006. En aquest
context, es permet l'acumulació del permís de lactància com a
llicència d'un mes afegida a la llicència de maternitat i/o
paternitat.

A la pregunta RGE núm. 7659/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a oficines
d'atenció als consumidors i usuaris. (BOPIB núm. 109 de 4 de
novembre del 2005).
No s'han tancat les oficines d'atenció als consumidors. S'han
modificat la ubicació i el funcionament de l'atenció al
consumidor.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 7660/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a oficina de
consum de Manacor (I). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre
del 2005).

Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 8326/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creació
d'empreses públiques. (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre
del 2005).
La premissa de la qual parteix la pregunta del diputat no és
correcta; per tant no podem contestar la qüestió plantejada per
ser una informació equivocada, ja que el pressupost de les
empreses públiques és molt inferior a l'afirmació del senyor
diputat.
Palma, 23 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

No s'han tancat les oficines d'atenció als consumidors. S'han
modificat la ubicació i el funcionament de l'atenció al
consumidor.

Ordre de Publicació
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

R)
A la pregunta RGE núm. 8476/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a
l'Associació Familiar (AFA Educació). (BOPIB núm. 112 de
25 de novembre del 2005).
La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears no ha donat cap tipus de subvenció a l'Asociación
Familiar de Baleares (AFA) per a cap tipus de projecte.

O)
A la pregunta RGE núm. 7661/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a oficina de
consum de Manacor (II). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre
del 2005).
No s'han tancat les oficines d'atenció als consumidors. S'han
modificat la ubicació i el funcionament de l'atenció al
consumidor.

L'enquesta que AFA dugué a terme entre l'alumnat
d'educació secundària de les Illes Balears fou subvencionada
per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, segons les
manifestacions de la pròpia associació. La conselleria
únicament es limità a convidar que els centres, de manera
totalment voluntària, hi participassin.
Per tant, la Conselleria d'Educació i Cultura no ha
subvencionat cap projecte d'AFA Educació.

Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

P)
S)

BOPIB núm. 140 - 30 de juny del 2006
A la pregunta RGE núm. 8477/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a
l'Associació Familiar (AFA Educació). (BOPIB núm. 112 de
25 de novembre del 2005).
Com ja s'ha assenyalat a la pregunta parlamentària 8476/05,
del mateix grup parlamentari i del mateix diputat, la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears no ha
donat cap tipus de subvenció a l'Asociación Familiar de
Baleares (AFA) per a cap tipus de projecte i tampoc té previst
donar-ne cap per a cap tipus de projectes en el que resta de curs
escolar 2005-2006.
Per tant, la Conselleria d'Educació i Cultura ni ha
subvencionat, ni té previst subvencionar cap tipus de programa
o projecte d'AFA Educació.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
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l'avariat. Per tant, es cert que, per motius de força major,
l'alumnat no va poder ser transportat durant aquest temps.
A partir del 28 de novembre i fins dia 9 de novembre, el
transport escolar a l'illa d'Eivissa es va realitzar amb un altre
autobús que va substituir l'avariat, encara que això va
comportar modificar un poc l'horari del nostre alumnat.
Des de dilluns 13 de novembre i fins que Creu Roja
d'Eivissa tengui el nou autobús, l'alumnat realitzarà el transport
escolar en un autobús que Creu Roja de Palma li ha enviat
temporalment. S'ha de deixar constància de què, segons la
informació que Creu Roja ha donat a la Conselleria d'Educació
i Cultura, Creu Roja d'Eivissa ha comprat un nou autobús. Ha
donat un 10% del cost total del transport com a fiança i, en
aquests moments, està pendent de la preparació i de l'entrega.
S'adjunta còpia del model comprat i de les característiques
solAlicitades.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

T)
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

A la pregunta RGE núm. 8478/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a criteris de
subvencions a l'Associació Familiar (AFA Educació). (BOPIB
núm. 112 de 25 de novembre del 2005).
Com ja s'ha assenyalat a les preguntes parlamentàries
8476/05 i 8477/06, d'aquest mateix grup parlamentari i del
mateix diputat, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears ni ha subvencionat, ni té previst
subvencionar cap tipus de programa o projecte d'AFA
Educació.
Per tant, la conselleria no ha tengut la necessitat de
plantejar-se tampoc cap criteri per subvencionar o deixar de
subvencionar cap tipus de programa o projecte d'AFA
Educació.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 9569/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a transport escolar
d'alumnes amb minusvalidesa. (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
El transport amb minusvalidesa no s'ha suprimit. L'autobús
adaptat que feia el transport d'aquest alumnat a Eivissa es va
espatllar el passat mes de novembre; Creu Roja va considerar
que no compensava arreglar-lo i que, per tant, era millor
comprar-ne un de nou.
Mentre es feien aquestes gestions i, segons la informació
que Creu Roja ha donat a la Conselleria d'Educació i Cultura,
no va ser possible realitzar el transport d'aquest alumnat des del
14 al 25 de novembre. Durant aquest període de temps Creu
Roja no disposava d'altre transport que pogués substituir

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 9570/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a servei recollida
d'alumnes amb minusvalidesa. (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Ja s'ha exposat a la pregunta parlamentària RGE núm.
9569/05, que el transport d'aquest alumnat se va haver de
suspendre per una avaria de l'autobús.
Actualment aquest es realitza amb un autobús que la Creu
Roja de Mallorca ha enviat temporalment a la Creu Roja
d'Eivissa fins que tenguin el nou autobús que ha comprat.
(S'adjunta a la pregunta parlamentària RGE núm. 9569/05
còpia del model comprat).
Per tant, s'ha de dir que des del 28 de novembre es fa el
transport de l'alumnat amb minusvalidesa als seus centres
corresponents.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 9770/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a pavelló
esportiu de Marratxí. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del
2005).
Aquest pavelló es construí d'acord amb el que disposa
l'article 17.1 del Reial Decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
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qual s'estableix els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyances de règim general. La posada en
funcionament de l'IES de Marratxí, el curs 2002-03, es va
realitzar sense aquesta infraestructura esportiva.
Palma, 18 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 9972/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a campanyes de
comunicació i promoció al portal "illesbalears.es". (BOPIB
núm. 115 de 16 de desembre del 2005).
Banners centrals: Naturalment benvinguts. Un turista, un
amic. Trofeu Mallorca Classic Golf. 100 anys del Foment del
Turisme de Mallorca. Fòrum de les Illes Balears. Nits
mediterrànies a Costa Nord.
Banners laterals: Passeig per l'artesania. Producte balear.
Targeta Verda. Equip ciclista Illes Balears. Agrorutes del bon
gust. Temporada de ballet. Federació Hotelera de Mallorca.
Federació Hotelera de Menorca. Federació Hotelera d'Eivissa.
Federació Hotelera de Formentera. Agrupació de cadenes
hoteleres. Finestra turística.
Articles i continguts destacats: Copa del Rei de vela. Fira
FITUR, Claudia Schiffer. Fira ITB, Claudia Schiffer. Fira
WTM, personatges públics: Rafel Nadal, David Meca, Raúl
González. Un hivern a Mallorca. "Avança't a la primavera".
Regata Ruta de la sal. Cala Rajada i la mostra de la llampuga.
Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Itineraris culturals guiats a
Mallorca i Menorca organitzats per la conselleria. El
modernisme a Palma (itinerari cultural). Casas señoriales de
Ciudadela (itinerari cultural). La ciudad y el mar (itinerari
cultural). Ruta nocturna Historias y leyendas de Palma
(itinerari cultural). El barrio judío (itinerari cultural). 100 anys
del Foment del Turisme de Mallorca. Una web sobre
ornitologia potenciarà el bioturisme a les Illes Balears.
Semifinals Copa Davis. Fòrum Formentor. Equip Illes Balears
de ciclisme. Festes de Sant Joan a Ciutadella. "Vine a celebrar
el Nadal!". Es Baluard Museu d'Art Contemporani, Illes
Balears a ritme de jazz. Futur palau de congressos de Palma.
Bicentenari del naixement de l'escriptora francesa George
Sand. Pla per a la millora de la neteja de les platges. Adquisició
de la finca des Gabellí Petit. Jazzvoyeur Festival. Almirall
Ferragut. Mallorca Planetarium.
Palma, 29 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Actuacions concretes realitzades a Can Serra amb els
200.000 euros destinats el 2005.
A Can Serra s'ha invertit la següent quantia per part de la
Conselleria de Turisme l'any 2002: Adquisició de la finca de
Can Serra a Palma, 1.442.429,00 euros.
De forma afegida s'ha invertit:
2002
2003
2004
2005
Total:

Totes les actuacions referenciades anteriorment han estat
desenvolupades per Diversitat 21 SA, llevat de:
(*) per part de CAIB Patrimoni.
(**) per part d'INESTUR.
Objecte de les inversions dels anys 2002 a 2005: tancament,
apuntalament, conservació, taxes, etc.
Analitzant en concret les actuacions duites a terme durant
l'exercici pressupostari 2005, aquestes han estat les següents:
execució de les obres (apuntalament i conservació) i altres
despeses administratives (gestions administratives, taxes i
llicències, etc.).
Per a aquest projecte, tot i que la previsió pressupostària era
de 200.000 euros per a l'exercici pressupostaris 2005, de
l'execució dels projectes ha resultat una quantia lleugerament
inferior, de 179.784,73 euros.
Palma, 31 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 9975/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (III). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).
Actuacions concretes realitzades a Son Real amb els
4.006.251,32 euros destinats el 2005.
2002
2003
2004

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 9973/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (I). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).

0,00
353.287,89
67.855,30 (*)
78.905,55 (**)
179.784,73 (**)
679.833,47.

2005
Total:

12.807.932,13
305.113,20
145.994,79
204.373,40 (*)
167.718,73 (**)
466.496,23 (**)
14.097.628,48.

Totes les actuacions referenciades anteriorment han estat
desenvolupades per Diversitat 21 SA, llevat de:
(*) per part de CAIB Patrimoni.
(**) per part d'INESTUR.
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Objecte de les inversions dels anys 2002 a 2005: adquisició,
obres rehabilitació refugi, obres rehabilitació cases senyors,
foses sèptiques, petites obres de reforma i consolidació, etc.
Cal esmentar de forma afegida que està compromès (licitat
i adjudicat) per part d'INESTUR:
- 3a fase casa senyors. Preu d'adjudicació: 680.617,00;
durada: 10,5 mesos; inici de les obres: 29/06/05.
- Can Peloni. Preu de licitació: 128.874,64; preu
d'adjudicació: 115.987,17; durada: 7,5 mesos; inici de les
obres: 26/09/05.
- Camí Illa dels Porros. Preu de licitació: 40.718,74; preu
d'adjudicació: 40.000,00; durada: 1 mes.
- Estimació despeses taxes ajuntament, assistències
tècniques i manteniment finca: 235.596,24.
Queda pendent en aquest projecte, en base a les previsions
pressupostàries (4.006.251,32 euros), licitar i adjudicar obres
i actuacions per import màxim de 2.058.807,88 euros. Al
respecte s'ha d'esmentar que s'estan redactant els següents
projectes, entre d'altres: sestadors, estables, Can Morell,
dotació electricitat, dotació aigua, adequació aparcament,
cisternes, etc.
Palma, 31 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 9976/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (IV). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).
Actuacions concretes realitzades al Quarter d'Intendència
amb els 2.943.727,61 euros destinats el 2005.
En el Quarter d'Intendència s'ha invertit la següent quantia
per part de la Conselleria de Turisme l'any 2002: adquisició de
l'edifici Quarter d'Intendència a Palma, 2.568.069,00 euros.
De forma afegida s'ha invertit
2002
10.377,67
2003
61.935,77
2004
3.376,31 (*)
100.720,36 (**)
2005
172.649,24 (**)
Total:
349.059,35.
Totes les actuacions referenciades anteriorment han estat
desenvolupades per Diversitat 21 SA, llevat de:
(*) per part de CAIB Patrimoni.
(**) per part d'INESTUR.
Objecte de les inversions dels anys 2002 a 2005: estudi,
permisos d'obres, taxes, etc.
Cal esmentar de forma afegida que està compromès (licitat
i adjudicat) per part d'INESTUR:
- Contracte de reforma i rehabilitació integral. Preu de
licitació: 2.750.011,76; preu d'adjudicació: 2.475.000,00;
durada: 18 mesos; inici de les obres: 15/12/05.
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Per a aquest projecte la previsió pressupostària era de
2.943.727,61 euros per a l'exercici pressupostari del 2005, però
la redacció del projecte indicat al quadre anterior -així com de
la suma de les actuacions ja realitzades l'any 2005 per import
de 172.649,24 euros- ha fet que en la contractació
administrativa l'import d'adjudicació, més les actuacions fetes
el 2005, hagi resultat un global inferior a la previsió
pressupostària.
Palma, 31 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 10024/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a exposicions al
Museu de Menorca. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).
Exposicions 2005
Dies

Exposició temporal

13 de gener a 2 de febrer

Xam damunt paper

17 de març a 3 d'abril

Art Emergent II

22 d'abril a 15 de maig

Retorn a sempre (Riera
Ferrari)

19 de maig a 17 de juliol

Bruno Beran

20 de juliol a 4 de setembre

Trajectòria d'una artista (J.
Vives Campomar)

10 de setembre a 15
d'octubre

Ramon Canet

2 de desembre a 8 de gener

Art Emergent III

Total visitants al Museu de Menorca l'any 2005: 9.211. No
es registra el nombre concret de visitants de les exposicions
temporals al Museu de Menorca.
Exposicions 2004
Dies

Exposició temporal

20 de març a 15 de maig

Mateu Orfila i Rotger:
químic, metge i
criminalista

27 de maig a 1 d'agost

Picasso: Caja de
remordimientos

10 d'agost a 31 d'octubre

Jim Bird. Poesia pintada

2 de novembre a 9 de gener

Gabinet Gaudí: una
experiència didàctica

Exposicions 2003
Dies
30 d'abril a 29 de juny

Exposició temporal
Barceló
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4 de juliol a 7 de setembre

Maimó

D'octubre a desembre

Del megàlit a la naveta

Total visitants al Museu de Menorca l'any 2003: 9.250. No
es registra el nombre concret de visitants de les exposicions
temporals al Museu de Menorca.
Palma, 22 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 10119/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat de
salut mental d'adults de Manacor (IV). (BOPIB núm. 117 de
16 de gener del 2006).
L'assignació de les despeses es fa a un centre de cost comú:
USM Manacor, que inclou la USM d'adults i la USM infantil
juvenil, la qual cosa fa que no es disposi d'informació de
despeses desagregada.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 10120/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat de
salut mental d'adults de Manacor (III). (BOPIB núm. 117 de
16 de gener del 2006).
L'assignació de les despeses es fa a un centre de cost comú:
USM Manacor, que inclou la USM d'adults i la USM infantil
juvenil, la qual cosa fa que no es disposi d'informació de
despeses desagregada.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 10121/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat de
salut mental d'adults de Manacor (II). (BOPIB núm. 117 de 16
de gener del 2006).
Durant l'any 2004 varen ser visitades 9.463 persones a la
USM d'adults de Manacor.
En aquest moment no tenim dades exactes de l'any 2005,
però es calculen unes 10.000 persones visitades a la USM
d'adults de Manacor.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 10124/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de
salut mental infantil i juvenil a Manacor (IV). (BOPIB núm.
117 de 16 de gener del 2006).
L'assignació de les despeses es fa a un centre de cost comú:
USM Manacor, que inclou la USM d'adults i la USM infantil
juvenil, la qual cosa fa que no es disposi d'informació de
despeses desagregada.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 10125/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de
salut mental infantil i juvenil a Manacor (III). (BOPIB núm.
117 de 16 de gener del 2006).
L'assignació de les despeses es fa a un centre de cost comú:
USM Manacor, que inclou la USM d'adults i la USM infantil
juvenil, la qual cosa fa que no es disposi d'informació de
despeses desagregada.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 10126/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de
salut mental infantil i juvenil a Manacor (II). (BOPIB núm.
117 de 16 de gener del 2006).
L'assignació de les despeses es fa a un centre de cost comú:
USM Manacor, que inclou la USM d'adults i la USM infantil
juvenil, la qual cosa fa que no es disposi d'informació de
despeses desagregada.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 10318/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a inversions
plurianuals previstes al programa 421A del pressupost del
2006. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
D'acord amb el que disposa el Decret 89/00, de 16 de juny
pel qual es regula la participació del Govern de les Illes Balears
en el finançament d'infraestructures educatives i d'acord amb
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els convenis signats entre la comunitat autònoma i el Banc de
Crèdit Local i el Dexia Sabadell Banc Local per al finançament
de les obres de construcció, ampliació i conservació dels
centres públics docents, es van signar convenis de colAlaboració
amb els ajuntaments de les Illes Balears, en els quals la caib
encomana la gestió de les obres a l'ajuntament, sent aquesta
administració la que contracta les obres i la que assumeix el
pagament de les obligacions econòmiques derivades de
l'esmentada contractació el qual es fa efectiu per l'ajuntament
contra la presentació pel contractista de certificacions d'obres
amb l'exprés vist i plau del secretari general de la Conselleria
d'Educació i Cultura.
En virtut del contracte de cessió de drets de crèdit que
signen l'ajuntament i un dels dos bancs esmentats, l'entitat de
crèdit desemborsa a l'ajuntament, d'acord amb el calendari que
es fixa en el contracte, la quantitat equivalent a la totalitat de
l'import d'adjudicació. Aquest desemborsament es fa en un
compte obert exclusivament per aquesta operació i l'ajuntament
tan sols pot disposar de l'import que s'acrediti mitjançant
certificacions d'obra amb el vist i plau del secretari general de
la conselleria.
D'altra banda, la conselleria assumeix l'obligació del
pagament dels imports assenyalats en el contracte de cessió de
drets de crèdit en les dates de venciment establertes.
Al subconcepte 62200 del programa 421A del pressupost
del 2006 de la Conselleria d'Educació i Cultura s'han imputat
les quantitats de les quals la Conselleria d'Educació va assumir
l'obligació de pagament en els esmentats convenis i que es
relacionen en l'annex adjunt.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
Palma, 22 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 127/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
abocaments de terres a Eivissa. (BOPIB núm. 119 de 27 de
gener del 2006).
En relació a les disposicions de terres provinents de les
obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa, em plau comunicarvos que segons les nostres dades no s'estan realitzant a la zona
perifèrica de protecció del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera.
Palma, 17 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 128/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
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abocaments de terres a Eivissa (II). (BOPIB núm. 119 de 27 de
gener del 2006).
En resposta a la vostra pregunta, us comunic que la
Direcció General de Biodiversitat no ha atorgat cap tipus
d'autorització per les deposicions de terres, ja que no es troba
dins la zona perifèrica del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera, això sense perjudici dels informes d'avaluació
d'impacte ambiental realitzats el seu dia per la Comissió Balear
de Medi Ambient.
Palma, 17 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 447/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a obres al
Torrent de Son Bell Lloc (Ferreries). (BOPIB núm. 121 de 10
de febrer del 2006).
La Conselleria de Medi Ambient té coneixements de l'obra
de la presa que afecta el Torrent de Son Bell Lloc en el
municipi de Ferreries de Menorca, ja que es va solAlicitar
l'autorització de les obres, en data de 20 de juny del 2001 i
després de la seva tramitació va ser autoritzada en data de 8 de
novembre del 2005, mitjançant resolució del director general
de Recursos Hídrics (R. S. 5457/2005).
L'obra en qüestió, ha estat visitada pels tècnics del Servei
d'Aigües Superficials i ha estat construïda d'acord amb els
plànols autoritzats.
El procediment de la tramitació es va completar solAlicitant
un informe a la Direcció General de Biodiversitat, en data 25
d'octubre del 2002, el qual va ser contestat en data 28 de maig
del 2003, concretament pel Servei de Protecció d'Espècies
signat pel cap de servei esmentat, el Sr. Joan Mayol i Serra,
amb el vist i plau del director general Sr. José Manuel Gómez,
assenyalant que: "l'embassament, atesa la topografia local i els
detalls del projecte, constituirà de fet una petita zona humida
que pot ser favorable tan per a espècies d'aus palustres, com per
la tortuga d'aigua (espècies catalogades), com per a diverses
espècies vegetals i d'invertebrats". Així mateix assenyala: "no
consten en els arxius del servei l'existència de pobladors
d'espècies incloses en els catàlegs d'espècies amenaçades en
l'emplaçament seleccionat per al projecte, de manera que no es
veu inconvenient, en relació a les competències administratives
del servei, per a la seva execució".
No hi ha cap dubte que si els informes haguessin estat
desfavorables no s'hauria autoritzat l'obra, donada la sensibilitat
d'aquesta conselleria per a les qüestions ambientals. A hores
d'ara, una vegada autoritzada i construïda d'acord amb els
plànols presentats no hi ha prevista cap actuació exceptuant la
de vigilància perquè en el pas del temps l'obra no es faci malbé
i obtengui unes condicions amb les quals l'obra no hauria estat
autoritzada. Si arribés el cas, la Conselleria de Medi Ambient
adoptaria les mesures adients.
Palma, 28 de març del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
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Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 522/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
delegació de la Conselleria de Turisme a Menorca (II).
(BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
Despeses generals. Per la totalitat dels conceptes 4.000
euros prevists per al 2006.
Personal. Els propis dels seus càrrecs.
Lloguer. Zero.
Palma, 6 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 523/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
delegació de la Conselleria de Turisme a Eivissa. (BOPIB
núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
Sí, existeix una delegació de la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears a Eivissa i Formentera. L'adreça de
l'esmentada delegació és l'Avinguda d'Espanya, 49, 07800
d'Eivissa.

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

Ordre de Publicació
AP)
A les preguntes RGE núm. 745/06, 746/06, 747/06 i 748/06,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a apagada elèctrica a Menorca (I, II, III i IV).
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Ni a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ni a
GESA no hi consta que el passat dia 16 de gener del 2006 l'illa
de Menorca sofrís una apagada elèctrica de més de quatre
hores.
Palma, 23 de maig del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta 761/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fons municipal de
cooperació. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Els criteris de distribució del fons de cooperació municipal
per a l'any 2007 es fixaran mitjançant resolució del conseller
d'Interior a l'empara del Decret 22/2005, de 4 de març, pel qual

es regulen el règim jurídic, els criteris de distribució i el
funcionament del fons de cooperació municipal.
Marratxí, 5 de juny del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta 1336/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Sra. Ana
García. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
Us comunic que la Sra. Ana García ocupa el càrrec de cap
d'Explotació, Projectes i Obres, i la tasca que té encomanada és
la de direcció d'obres.
Palma, 5 de juny del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta 1371/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a relació de
bicicletes i prismàtics disponibles als parcs naturals. (BOPIB
núm. 124 de 10 de març del 2006).
Parc natural de s'Albufera de Mallorca: 23 bicicletes, 23
cascos i 20 prismàtics. Data en què s'ha posat en marxa al parc
natural: juny del 2005.
Parc natural de s'Albufera des Grau (Menorca): 8 bicicletes,
8 cascos i 4 prismàtics. Data en què s'ha posat en marxa al parc
natural: agost del 2005.
Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera: 8
bicicletes, 8 cascos i 4 prismàtics. Data en què s'ha posat en
marxa al parc natural: agost del 2005.
Palma, 10 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta 1709/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Algarb. (BOPIB núm.
125 de 17 de març del 2006).
El Departament d'Inspecció Educativa (DIE) no té
constància que s'hagi realitzat cap queixa als responsables
d'aquest fet.
El DIE i el centre educatiu no tenien cap avís previ sobre
aquest fet. El director del centre, en un escrit informatiu, en
data de 21 de febrer va exposar a les famílies de l'alumnat que
no havia tingut cap comunicació prèvia sobre aquesta actuació
i que per això no havia pogut informar correctament tots els
membres de la comunitat educativa.
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El DIE desconeix el compromís que hagi pogut assumir el
Consell d'Eivissa i Formentera amb la comunitat educativa
respecte d'aquest assumpte.

Ramon Canet, del 10 de setembre al 15 d'octubre.
"Art emergent III", del 2 de desembre al 8 de gener del
2006.

El DIE no ha intervingut perquè no ha rebut cap tipus de
requeriment per intervenir en aquest assumpte.

Total de visitants al Museu de Menorca l'any 2005: 9.211.
No es registra el nombre concret de visitants de les exposicions
temporals al Museu de Menorca.

Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta 1735/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a finalització de titulacions
universitàries. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
La Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears
compta amb un pla d'orientació de transició a la universitat
(POTU) per impulsar la realització d'estudis universitaris i que
s'encarrega d'organitzar activitats als centres de secundària per
orientar i informar els estudiants que han de decidir el seu futur
amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'estudiants
universitaris. Juntament dins aquest pla es troben visites dels
alumnes dels centres de secundària a la Universitat de les Illes
Balears i activitats al "Demolab", que consisteix en un
laboratori d'experimentació amb posterior recorregut guiat dels
estudiants pel campus universitari, amb colAlaboració de la
Conselleria d'Educació i Cultura, de la UIB i de Sa Nostra.
Aquestes actuacions s'adrecen, per tant, als estudiants que
acaben l'educació secundària i que han de decidir els seus
estudis en un futur.
Per altra part, una vegada que els alumnes s'han matriculat
a la Universitat de les Illes Balears, aquesta s'encarrega de
dinamitzar i fomentar els estudis universitaris mitjançant la
flexibilització dels corresponents plans d'estudi i a través de
programes o activitats específiques de cada titulació.
El finançament corresponent a totes aquestes activitats està
inclòs en la transferència nominativa que el Govern destina a la
Universitat de les Illes Balears i que està en el pressupost de la
comunitat autònoma.
Palma, 22 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta 1753/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, relativa a exposicions al Museu de
Menorca. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Exposicions 2005:
"Xam damunt paper", del 13 de gener al 2 de febrer.
"Art emergent II", del 17 març al 3 d'abril.
"Retorn a sempre" (Riera Ferrari), del 22 d'abril al 15 de
maig.
Bruno Beran, del 19 de maig al 17 de juliol.
"Trajectòria d'un artista" (J. Vives Campomar), del 29 de
juliol al 4 de setembre.

Exposicions 2004:
"Mateu Orfila i Rotger: químic, metge i criminalista", del
20 de març al 15 de maig.
"Picasso: Caja de remordimientos", del 27 de maig al l'1
d'agost.
"Jim Bird, poesia pintada", del 10 d'agost al 31 d'octubre.
"Gabinet Gaudí: una experiència didàctica", del 2 de
novembre al 31 d'octubre.
Total de visitants al Museu de Menorca l'any 2004: 9.522.
No es registra el nombre concret de visitants de les exposicions
temporals al Museu de Menorca.
Exposicions 2003:
Barceló, del 30 d'abril al 29 de juny.
Maimó, del 4 de juliol al 7 de setembre.
"Del megàlit a la naveta", d'octubre a desembre.
Total de visitants al Museu de Menorca l'any 2003: 9.250.
No es registra el nombre concret de visitants de les exposicions
temporals al Museu de Menorca.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta 1754/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal per a l'Arxiu de
Menorca. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Actualment hi ha a la biblioteca i Arxiu històric de Maó el
següent personal: un director, un tècnic de grau mitjà, tres
auxiliars administratius, tres ordenances (funcionaris) i un
tècnic de grau mitjà (laboral).
El Govern de les Illes Balears anirà dotant les places de la
biblioteca i Arxiu històric de Maó amb la intenció d'oferir un
millor servei.
Palma, 18 de maig del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta 2132/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a caça amb cans
a finques públiques. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).
Aquesta conselleria no ha permès la caça amb cans
eivissencs a la finca pública de Can Marroig aquesta temporada
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de caça, i no es té constància documental que en el passat
s'hagin expedit autoritzacions en aquest sentit, com a mínim des
del 2004 inclòs.
Palma, 5 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 2289/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reclamacions
turístiques per incompliment de contracte. (BOPIB núm. 126
de 24 de març del 2006).
L'any 2004 hi va haver 913 reclamacions a agències
majoristes: 682 per incompliment de contracte, 97 per
publicitat enganyosa i 134 per deficiències en la prestació de
serveis, amb el resultat següent: 22 actes d'infracció, 614
informes i 277 trameses a altres organismes.
L'any 2005 hi va haver 1.536 reclamacions a agències
majoristes: 1.082 per incompliment de contracte, 290 per
publicitat enganyosa i 204 per deficiències en la prestació de
serveis, amb el resultat següent: 65 actes d'infracció, 1.027
informes i 444 trameses a altres organismes.
El principal motiu és que les principals agències de viatges
majoristes d'Espanya tenen la seu social a les Illes Balears i, per
tant, totes les reclamacions dels viatges que organitzen es
resolen a Balears. Aquests incompliments de contractes no es
produeixen a les Balears ja que, per exemple, una persona pot
contractar un viatge a la península, que surt de la península i va
a l'estranger, i qualsevol reclamació es resoldrà a les Balears.
L'increment de reclamacions també es deu a l'increment de
l'activitat de viatges organitzats, al gran nombre d'ofertes que
hi ha al mercat i als canvis que es produeixen en els viatgers
que de cada dia són més exigents.
Palma, 20 d'abril del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

diaris de 17 de maig del 2005. El termini per presentar oferta
finalitzava el 19 de juliol del 2005.
Parc Bit Desenvolupament, SA va fer una venda pública
perquè és l'única parcelAla del Parc Bit amb aquest ús. La
parcelAla té una superfície de 75.071 m2 i la seva edificabilitat
és del 0,33 m2/sostre, o sigui 25.000 m2.
El preu de sortida de la venda pública de la parcelAla núm.
56 era de 75 euros/m2/sostre (IVA no inclòs) i no el de 300
euros/m2/sostre (IVA no inclòs) de la resta de parcelAles, per les
raons següents:
1. La qualificació del sòl és diferent: a les parcelAles amb preu
de 300 euros/m2/sostre, l'ús permès és administratiu, terciari
per a oficines; mentre que l'ús de la parcelAla núm. 56 és
docent.
2. El grau d'urbanització: la diferència que hi ha entre aquesta
parcelAla i la resta de parcelAles és que no està urbanitzada,
mentre que la resta sí, la qual cosa significa que no té els
serveis d'urbanització a preu de parcelAla amb les seves
connexions com la resta de parcelAles. El comprador haurà
de fer aquestes despeses, per això mai no pot ser el mateix
preu. Manca la connexió dels serveis amb les preses de la
urbanització de:
- Climatització: calefacció i refrigeració.
- Electricitat
- Telecomunicacions
- Recollida de residus sòlids urbans
- Aigua
- Clavegueram
3. A més, com que la parcelAla té una superfície de 75.071 m2
i només es poden construir 25.000 m2, manca la
urbanització interna de la mateixa parcelAla: els vials, els
serveis, els accessos i l'aparcament, amb les indicacions de
Masterplan; que també haurà de fer el comprador. A
diferència de la resta de parcelAles que no necessiten
urbanització interior perquè la seva superfície és petita,
només han de construir l'edifici.
En definitiva, el preu venut és el que ha marcat el mercat.
Palma, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 2303/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a raons del
preu de venda de la parcelAla 56 del Parc Bit. (BOPIB núm.
126 de 24 de març del 2006).

Ordre de Publicació
BB)
A les preguntes 2529/06, 2530/06, 2531/06 i 2532/06,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, relatives a Pla d'eficiència energètica (I, II, III i IV).
(BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

En primer lloc cal dir que la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació no ha tret a concurs la parcelAla núm. 56
del Parc Bit, perquè no pot, ja que la parcelAla núm. 56 del Parc
Bit no és propietat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

El Pla d'eficiència energètica no estableix una planificació
econòmica concreta destinada als ajuntaments i a les entitats
locals menors. El que hi ha és una línia de subvencions, BOIB
194, de 29 de desembre del 2005, i BOIB 52, de 8 d'abril del
2006, destinada a l'eficiència energètica en els enllumenats
urbans, a la qual es poden acollir tots els ajuntaments, les
empreses públiques municipals i les entitats locals menors de
les Illes Balears. L'import de les ajudes per al 2006 i 2007 és
d'1 milió d'euros i, d'aquests, 15.000 euros són exclusivament
per a entitats locals menors.

La parcelAla núm. 56 del Parc Bit era propietat de l'empresa
públic Parc Bit Desenvolupament, SA, adscrita a la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació, i va fer una venda pública.
Es publicà al BOIB núm. 78, de 21 de maig del 2005, i als

BOPIB núm. 140 - 30 de juny del 2006
Palma, 24 de maig del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia.
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BC)
A les preguntes 2615/06 i 2616/06, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relatives a obres d'art
a la xarxa viària i a cost de les obres d'art a la xarxa viària.
(BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
Pràcticament totes les instalAlacions artístiques colAlocades
amb motiu de l'execució d'obres viàries per part de la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports són
resultat de donacions d'entitats o particulars, o bé han estat
incloses a l'oferta corresponent presentada per l'empresa
adjudicatària en el tràmit de licitació de l'obra i com a proposta
de millora tècnica a compte del contractista.
Els dos únics projectes en els quals hi havia partida
pressupostària específica eren el projecte de desdoblament de
la carretera Inca-Sa Pobla, on s'havia previst una quantitat de
180.303,64 euros de pressupost d'execució material, i la ronda
sud de Ciutadella, amb un pressupost de 180.000 euros. No s'ha
certificat encara cap quantitat per aquests conceptes, tot i que
s'ha ubicat ja una escultura de Pep Sirvent de 13 metres
d'alçada a la ronda sud de Ciutadella, que ha estat
pressupostada en 100.000 euros que previsiblement seran
liquidats a certificacions vinents.
Pel que fa a Inca-Sa Pobla i futures actuacions d'escultures,
s'ha creat una comissió enter la Conselleria d'Educació i
Cultura i la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports i altres organismes que seran els encarregats de fer
les seleccions.
Palma, 27 de maig del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 2694/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abandó de la
comissió de coordinació de la funció pública. (BOPIB núm.
128 de 7 d'abril del 2006).
La comissió de coordinació de funció pública té com a
funció la de coordinar la política de personal de l'Administració
de l'Estat i de totes les comunitats autònomes.
La reunió del passat 23 de març de la comissió de
coordinació era per tractar sobre el text del projecte d'estatut
bàsic de l'empleat públic presentat pel Govern de l'Estat.
Aquest text desvertebra l'organització territorial perquè no
té aplicació a totes les comunitats autònomes. Així, a la
comunitat autònoma de Catalunya, no li serà d'aplicació, ja que
el projecte d'Estatut d'Autonomia pactat per ambdues
administracions atribueix a la Generalitat de Catalunya la
competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al
servei de les administracions públiques catalanes.
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Per tant és incoherent i un contrasentit que les comunitats
autònomes siguin convocades a estudiar i debatre un model
bàsic i general per a tot l'Estat de tots els empleats públics si
per altra banda aquest mateix text no serà d'aplicació a tot el
territori de l'Estat espanyol.
Marratxí, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 2697/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a enllaços aeris
entre les Illes i la península. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del
2006).
Des del Govern de les Illes Balears i la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports creim molt positiva la
incorporació d'una nova companyia aèria, ja que la
competència entre les empreses és el millor escenari de què
podem disposar per a la cobertura de les necessitats dels
nostres ciutadans, valorant la qualitat del servei, les rutes, les
freqüències, etc., si bé havent com a prioritari que aquesta
competència i el global de les operacions que realitzen les
diferents companyies aèries siguin suficients per garantir la
connectivitat dels nostres ciutadans. Per tant creim que la
incorporació d'una nova companyia aèria en aquest mercat pot
beneficiar de forma molt positiva.
No obstant això, i a pesar que no correspon al Govern de les
Illes Balears perquè les competències són en mans de l'Estat,
des de la Mesa de transport aeri es continuarà fent un
seguiment dels vols entre illes a través del servei contractat per
veure si el conjunt de les operacions que es realitzen són
suficients i si els preus i les freqüències són els apropiats.
Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 2698/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Regional Wing.
(BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
El Govern de les Illes Balears estava ilAlusionat amb la
incorporació d'una nova companyia aèria a les rutes aèries
interinsulars per l'inici de les operacions de la companyia aèria
Regional Wings el passat mes de novembre, però aquesta
iniciativa fracassà als pocs mesos.
A pesar que no correspon al Govern de les Illes Balears la
realització d'informe sinó a l'Estat, que és el que té les
competències, entre altres possibles raons del seu fracàs creim
que les fonamentals foren la manca de pressuposts econòmics
de la companyia i la disposició d'un sol avió, la qual cosa
dificulta de forma notòria una operació adequada, si es pren en
consideració que qualsevol tipus d'incidència que pogués tenir
l'avió pot provocar cancelAlacions i/o retards importants que
duguin al fet que la companyia no compleixi la declaració
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establerta. A això hem d'afegir que començà a operar en la
temporada d'hivern (el que implica una demanda menor
d'aquestes rutes), la qual cosa creim que empitjorà la situació
inicial.

- Subvenció de 33.017,26 euros per desenvolupar el
programa de suport a famílies monoparentals anomenat
"Programa de suport a dones soles amb càrregues familiars i
pràctiques de criança deficitàries".

Pel que es va poder constatar en el curt espai de temps que
la companyia operà les cancelAlacions i els retards dels vols
foren la constant en l'operativa, ocasionats, segons indicava la
mateixa companyia aèria, per la manca de passatgers en el seus
vols.

- Conveni de colAlaboració per l'import de 29.700,55 euros
per desenvolupar el programa experimental en l'àmbit de la
infància maltractada anomenat "Programa d'atenció
psicoterapèutica (individual i/o grupal) a menors de 18 anys
amb retard mental víctimes d'abusos sexuals intrafamiliars:
aportacions clíniques".

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

- Programa de prestacions socials bàsiques: 1.351.314,92
euros.
Palma, 16 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la pregunta RGE núm. 2751/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajudes
de l'Estat en programes socials. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril
del 2006).
Des de la Conselleria de Presidència i Esports, a través de
la Direcció General de Menors i Família, la Direcció General
de Serveis Socials i l'Institut Balear de la Dona, les ajudes de
l'Estat territorialitzades per illes durant l'any 2005 en matèria de
programes socials han estat:
Mallorca: 4.027.771 euros.
Menorca: 563.258,05 euros.
Eivissa-Formentera: 491.441,65 euros.
Així mateix hem d'informar que hi ha actuacions com el Pla
d'acció de persones amb discapacitat (95.501,66 euros) que no
es poden desglossar per illes, ateses les característiques dels
beneficiaris.
I altres actuacions que van adreçades a sensibilitzar la
societat en general de les Illes Balears contra la violència de
gènere (174.458,98 euros), com poden ser exposicions,
activitats lúdiques, edicions de fulletons, material audiovisual
i reedició del manual d'aplicació de l'ordre de protecció per a
les dones víctimes de la violència de gènere, etc.
Palma, 16 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la pregunta RGE núm. 2753/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
aportacions a l'Institut de Serveis Socials. (BOPIB núm. 128
de 7 d'abril del 2006).

Ordre de Publicació
BI)
A la pregunta 2829/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a augment
d'abocaments ilAlegals d'enderrocs. (BOPIB núm. 129 de 21
d'abril del 2006).
Us tramet l'informe elaborat pel cap de servei de Residus de
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral:
"En resposta a la pregunta parlamentària RGEP 2829/06
formulada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
aquest servei informa que no s'ha detectat un augment del
nombre de denúncies a què es refereix la pregunta
parlamentària en qüestió, ni realitzades per particulars ni
tampoc pels serveis de protecció de la natura de la Guàrdia
Civil (SEPRONA), o per part del Consell de Mallorca
mitjançant el gabinet d'inspecció posat en marxa arrel de
l'entrada en servei del servei públic previst al Pla de residus de
construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de
l'illa de Mallorca.
D'altra banda, tant les denúncies alienes d'abocaments
d'aquest tipus com les que puguin detectar o denunciar els
mateixos agents ambientals de la conselleria són revisades
d'acord amb la normativa vigent (Llei 10/98, de residus) i
donen lloc, si n'és el cas, als corresponents expedients
sancionadors, com no podia ser d'altra manera.
Cal afegir que, d'acord amb la mateixa normativa (articles
34.3.b i 37.2 de la Llei 10/98), la sanció dels abocaments de
residus urbans o assimilables (el que inclou restes d'enderrocs
d'obres menors), sempre que no hagin produït danys greus al
medi ambient o a la salut de les persones és de competència
municipal".
Palma, 8 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Durant l'any 2005 la Conselleria de Presidència i Esports,
a través de la Direcció General de Menors i Família i la
Direcció General de Serveis Socials, ha atorgat a l'Institut de
Serveis Socials i Esportius del Consell de Mallorca les
quantitats següents:

Ordre de Publicació
BJ)
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A la pregunta 2862/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a despeses del
Sr. Joan Domínguez. (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del
2006).
L'estrictament necessari per al desenvolupament de les
funcions que té encomanades.
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Ordre de Publicació
BN)
A la pregunta RGE núm. 3002/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
curs de creació i gestió d'empreses per a immigrants. (BOPIB
núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
Sí.

Palma, 14 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BK)
A la pregunta 2864/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a cost del
lloguer anual dels locals de la Conselleria de Turisme.
(BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del 2006).
Zero.
Palma, 22 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BL)
A la pregunta RGE núm. 2921/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute amb
Menorca en inversions sociosanitàries. (BOPIB núm. 129 de
21 d'abril del 2006).
El Govern no "deu" cap quantitat concreta de diners a l'illa
de Menorca en inversions sociosanitàries. El Govern, en
exercici de les seves competències, porta a terme diverses
actuacions a l'illa de Menorca en matèria sociosanitària, i
estableix formes de colAlaboració amb les corresponents
institucions i entitats de l'illa per al desenvolupament de
diversos projectes i activitats.
Palma, 10 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BM)
A la pregunta 3001/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
subvencions a AFA. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
Consultada la base de dades de creditors del sistema
d'informació comptable de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, exercici 2006, no s'ha tramitat cap document
comptable a favor del perceptor Associació Acción Familiar
(NIF G07569577).
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Pressuposts:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Palma, 18 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BO)
A la pregunta RGE núm. 3003/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
subvencions a les cases balears a l'exterior. (BOPIB núm. 130
de 28 d'abril del 2006).
Adjuntam la relació d'activitats socioculturals i formatives
duites a terme per cada una de les cases balears a l'exterior, el
cost de cada una d'elles, així com la partida pressupostària on
s'imputa la despesa.
- Villa Maria. Ball de bot, seminaris, taller de teatre, cursos
de llengua catalana, classes de ball i gimnàs, jornada cultural
balear, cor, taller de fotografia i titelles. 2.945,46 i.
- Bahía Blanca. Grup de ball, reunions mensuals, classes de
català, activitats culturals i excursions del grup de joves. 1.550
euros.
- Mendoza. Grup de ball, festa de la balearitat, trobada de
joves. 1.318 euros.
- Rosario. Festa de las colectividades, cicle de cinema,
commemoració de Ntra. Sra. dels Àngels, minitrobades
persones de mitjana edat, classes de català i cor. 4.442 euros.
- Mar del Plata. Classes de ball, programa de ràdio,
celebració del 8è aniversari. 2.153,68 euros.
- Bolívar. Classes de català, cursos de cuina, manualitats i
brodats, informàtica, ball de bot, festa de las colectividades,
celebracions d'efemèrides. 3.723,22 euros.
- Uruguai. Concerts de piano, sarsuela, inauguració nova
seu, excursions i activitats per a joves, conferències sobre la
història de les Balears, classes de català. 4.913,69 euros.
- Buenos Aires. Trobada de grups de ball, cursos de català,
cor, ping-pong, programa de ràdio, exposicions i reunions
socials dels socis. 8.373 euros.
- Santa Fe. Documental històric, minitrobades, equip de
futbol, xarxa de dones solidàries, recreació i entreteniments,
ball de bot, classes d'anglès, classes de català. 5.708,10 euros.
- La Plata. Ball de bot, organització curs de monitors, jocs
i reunions socials dels socis. 1.457,26 euros.
- Cuba. Ball de bot, celebració d'aniversaris en comú,
classes de català, conferències, reunions amb les delegacions de
la resta del país. 10.612,50 euros.
- San Pedro. Publicació d'El Talaiot, festa de la ensaïmada,
crema del dimoni per Sant Antoni, teatre, ioga, ball de bot,
audiovisuals, classes de català, taller de música. 4.500.
- Berlín. Classes de català. 2.175 euros.

6048

BOPIB núm. 140 - 30 de juny del 2006

- República Dominicana. Reunions i efemèrides de la
colònia mallorquina. 2.132 euros.
Partida pressupostària 24201.131B01 49000.
Palma, 18 de maig del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 3004/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
subvencions a les cases balears a l'exterior (II). (BOPIB núm.
130 de 28 d'abril del 2006).
La Conselleria d'Immigració i Cooperació ha concedit
subvencions per a la realització d'obres de millora, rehabilitació
i condicionament a les següents cases balears a l'exterior:
Villa Maria
Mendoza
Bolívar
Uruguai
Buenos Aires
Veneçuela
Santa Fe
La Plata
Córdoba
Cuba
San Pedro

573,15 euros.
8.653,60 euros.
663,85 euros.
745,15 euros.
8.607,68 euros.
623,38 euros.
1.389,14 euros.
660,00 euros.
39.880,66 euros.
5.728,78 euros.
702,92 euros.

Partida pressupostària 24201.131B01.79000
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BQ)
A la pregunta RGE núm. 3005/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
subvencions a les cases balears a l'exterior (III). (BOPIB núm.
130 de 28 d'abril del 2006).
La Conselleria d'Immigració i Cooperació ha concedit a
cada una de les cases balears a l'exterior per arrendament,
subministrament i manteniment les següents subvencions:
Villa Maria
Bahía Blanca
Mendoza
Rosario
Mar del Plata
Bolívar
Uruguai
Buenos Aires
Veneçuela
Santa Fe
La Plata
Córdoba
Cuba
San Pedro

3.555,97 euros.
4.400,00 euros.
350,68 euros.
10.260,17 euros.
3.902,23 euros.
5.351,61 euros.
13.386,12 euros.
4.293,84 euros.
3.082,57 euros.
3.615,38 euros.
10.565,60 euros.
2.990,76 euros.
6.250,00 euros.
5.345,07 euros.

Partida pressupostària 24201.131B01.49000.
Palma, 18 de maig del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BR)
A la pregunta RGE núm. 3006/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
subvencions a les cases balears a l'exterior (IV). (BOPIB núm.
130 de 28 d'abril del 2006).
La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta que
s'ha concedit un total de 122 ajudes individuals, que van
distribuïdes de les següent forma:
Villa Maria
Bahía Blanca
Mendoza
Rosario
Mar del Plata
Bolívar
Uruguai
Buenos Aires
Santa Fe
La Plata
Córdoba
San Pedro

1
4
6
6
7
19
3
25
21
13
5
12

Partida pressupostària 24201.131B01 49000
Palma, 18 de maig del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BS)
A la pregunta RGE núm. 3007/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
subvencions a les cases balears a l'exterior (V). (BOPIB núm.
130 de 28 d'abril del 2006).
La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta que
s'han concedit subvencions a les cases balears per organització
de meses coordinadores segons us detallam:
Mar del Plata
Buenos Aires
Córdoba

2.500,00 euros.
1.726,57 euros.
2.500,00 euros.

La despesa s'imputa
24201.131B01.49000.

a

la

partida

Palma, 18 de maig del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BT)

pressupostària
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A la pregunta 3011/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Programa Proa (I). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
Els centres que hi han participat són:
CP Cas Saboners, Magaluf.
CP Migjorn, Bendinat.
CP Jaume I, Palmanova.
CP Puig de sa Ginesta, Santa Ponça.
CP Ses Quarterades, Calvià.
CP Ses Rotes Velles, Santa Ponça.
CP Son Ferrer, Son Ferrer.
CP Xaloc, Peguera.
IES Bendinat, Bendinat.
IES Calvià, Santa Ponça.
IES Son Ferrer, Son Ferrer.
Palma, 5 de juny del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BU)
A la pregunta 3012/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Programa Proa (II). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
Per al primer trimestre del curs escolar 2005-2006
(corresponent als pressuposts de l'any 2005) el cost econòmic
total del Programa Proa és de 170.600 euros, el 50% a càrrec
del Ministeri d'Educació i Ciència i l'altre 50% a càrrec de la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears.
Per a l'any 2006 (segon i tercer trimestre del curs escolar
2005-2006 i primer trimestre del curs escolar 2006-2007) està
pendent la signatura del corresponent conveni.
Palma, 5 de juny del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BV)
A la pregunta 3014/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de successions.
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
En aquest moment no estan elaborats els pressuposts per a
l'any 2007 i el projecte de llei que esmenta està en fase de
tramitació parlamentària.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BX)
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A la pregunta 3016/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a renúncia a l'"autotaxa".
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
En primer lloc al dir, com ja s'ha contestat a les anteriors
preguntes escrites 9682/05, 7811/05, 8566/05 i 8567/05 del seu
grup parlamentaris, que l'impost sobre la circulació de vehicles
d'arrendament sense conductor es tracta d'una mesura de
política econòmica d'aquest govern destinada a regular el sector
empresarial del lloguer de vehicles a fi de fer-lo més
competitiu.
El Govern continuarà treballant per millorar aquest
subsector econòmic.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BY)
A la pregunta 3017/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aplicació de tributs.
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
En aquests moments Ports de les Illes Balears aplica les
taxes portuàries que vénen regulades a la Llei 11/1998, de 14
de desembre, sobre el règim específic de taxa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i a les seves posteriors
modificacions parcials introduïdes en les següents lleis:
- Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries
i administratives.
- Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries
i administratives.
- Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries
i administratives.
L'import de les esmentades taxes és actualitzat de forma
anual, i són vigents en l'actualitat les aprovades per resolució
del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 31 de
desembre del 2005, per la qual es publica l'actualització de les
bases, el tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs
propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2006.
El Govern sempre ha practicat amb el sector nàutic, pesquer
i portuari una política oberta de diàleg i de colAlaboració.
Palma, 24 de maig del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BZ)
A la pregunta 3021/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a consorci del joc hípic.
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
El Consorci del joc hípic de Mallorca ha ingressat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en concepte de
Lototrot, els imports següents, corresponents als quatre
trimestres de l'exercici 2005 i al primer del 2006:
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4.296,70
15.742,74
17.623,18
18.915,49
19.171,84

Pel que fa a la informació justificativa d'aquests ingressos,
així com altres aspectes de la gestió d'aquest tribut, consideram
procedent que la pregunta es formuli a l'òrgan competent en
aquesta matèria.

Palma, 30 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CA)
A la pregunta 3024/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressió fiscal a Menorca.
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
D'acord amb el que estableix el Decret 22/2005, de 4 de
març, pel qual es regula el règim jurídic, els criteris de
distribució i el funcionament del fons de cooperació municipal,
la pressió fiscal de tots els municipis de l'illa de Menorca que
s'ha tingut en compte per al repartiment de fons de cooperació
municipal ha estat el resultat de dividir la suma dels ingressos
per imposts i taxes liquidades en el darrer pressupost liquidat
per la xifra de població segons les dades oficials de població
que figuren al corresponent padró municipal en data 1 de gener
del 2006.
Marratxí, 5 de juny del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CB)
A la pregunta 3025/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressió fiscal a Eivissa.
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
D'acord amb el que estableix el Decret 22/2005, de 4 de
març, pel qual es regula el règim jurídic, els criteris de
distribució i el funcionament del fons de cooperació municipal,
la pressió fiscal de tots els municipis de l'illa d'Eivissa que s'ha
tingut en compte per al repartiment de fons de cooperació
municipal ha estat el resultat de dividir la suma dels ingressos
per imposts i taxes liquidades en el darrer pressupost liquidat
per la xifra de població segons les dades oficials de població
que figuren al corresponent padró municipal en data 1 de gener
del 2006.
Marratxí, 5 de juny del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CC)

A la pregunta 3028/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a cable submarí
entre Formentera i Eivissa. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).
Ni el Govern de les Illes Balears ni el Govern central no
han fet cap inversió econòmica en la instalAlació del cable
submarí que uneix Formentera amb Eivissa, ja que aquesta es
finança amb el sistema elèctric nacional mitjançant la tarifa
elèctrica.

Palma, 24 de maig del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
CD)
A la pregunta RGE núm. 3218/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
subvencions a revistes locals. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig
del 2006).
El 2005 la Conselleria de Relacions Institucionals a atorgar
les subvencions següents a revistes locals:
- Associació de premsa forana de Mallorca, 30.000 i.
- Associació de premsa local de Menorca, 6.000 i.
Palma, 19 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CE)
A la pregunta RGE núm. 3398/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement
econòmic a les Illes Balears. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig
del 2006).
Per tal de comparar l'evolució de la nostra economia amb
altres comunitats autònomes, la font oficial és la Comptabilitat
Regional d'Espanya elaborada per l'Institut Nacional
d'Estadística.
La comparació de l'evolució de l'economia de la nostra
comunitat respecte de la resta es pot fer des de dues
referències:
- Des de, com es planteja a la pregunta, la posició al
rànquing de creixement.
- Des del diferencial en la taxa de creixement de Balears
respecte del conjunt d'Espanya.
Així, doncs, durant la darrera dècada són patents tres
períodes diferenciats en les tendències de creixement.
1. Entre el 1995 i el 1999 Balears registre fortes taxes de
creixement, principalment gràcies a la dinàmica des serveis
turístics. Balears se situa entre les cinc comunitats amb major
creixement cada un d'aquests anys, a excepció del 1998. El
creixement mitjà de l'economia balear se situa quatre dècimes
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per sobre de la taxa nacional (Font: INE, comptabilitat base
1995).
2. Entre el 2000 i el 2003 es desaccelera l'economia balear. El
baix creixement resultant se sustenta en el sector de la
construcció, únic que manté certa dinàmica, si bé pateix una
tendència també descendent. Balears és la comunitat amb un
menor creixement durant aquest període. La taxa anual mitjana
és de l'1,6%, la meitat de la registrada a nivell nacional (3,1%).
És a dir, el diferencial respecte del conjunt d'Espanya se situa
en el -1,5%.
Dins aquest període la tendència de les taxes és contractiva.
Si l'any 2000 es registra un increment del 2,7%, el 2002
s'assoleix només l'1,0% (Font: INE, comptabilitat base 1995 i
2000).
3. A partir del 2004 s'inicia una certa recuperació, tot i que de
forma gradual. Si bé Balears és encara la comunitat amb menor
creixement el 2005, el diferencial amb la mitjana espanyola és
menor. El 2002 i el 2003 Balears cresqué un 1,7% menys que
el conjunt d'Espanya; el 2004 i el 2005 la diferència fou d'un
1% (Font: INE, comptabilitat base 2000).
Per altra banda és cert que la nostra economia està més
lligada a l'evolució de les economies europees que l'espanyola
i que, per tant, reflecteix l'evolució d'aquelles. Tot i així,
aquesta correlació amb Europa s'ha manifestat també en distint
sentit durant la darrera dècada:
1. Entre el 1995 i el 1999 Balears registrà taxes molt superiors
a les de la zona euro, a més amb una evolució a l'alça (Fonts:
INE i Comissió Europea).
a) El 1996 Balears creix un 3,0% enfront de l'1,4% de la
zona euro (diferencial d'un 1,6% a favor de Balears).
b) El 1999 la taxa per Balears és del 4,5%, mentre que per
a la zona euro és de l'1,9%. El diferencial ha passat a ser d'un
2,6%.
2. Entre el 2000 i el 2003 el creixement de Balears convergeix
amb el de la zona euro fins assolir el mateix nivell.
a) El 2000 l'arxipèlag incrementa el seu PIB en un 2,7%
enfront del 3,7% de la zona euro (diferencial del 0,7%).
b) El 2002 i el 2003 Balears i la zona euro registren taxes
moderades i semblants, al voltant de l'1%.
3. A partir del 2004 hi ha una inflexió cap a l'alça a ambdues
economies.
a) El 2004 Balears registra un creixement del 2,5%, força
superior al del 2003 i per sobre de la zona euro (2,0%).
b) El 2005 l'arxipèlag manté el dinamisme (2,4%) malgrat
la desacceleració de la zona euro (1,3%).
Per altra banda la comparativa amb l'entorn (Espanya i zona
euro) ens permet veure si els factors són més bé endògens o
exògens. Donat que l'evolució durant l'última dècada ha estat
marcada per tres períodes de diferent tendència, tant respecte
del conjunt d'Espanya com de la conjuntura europea, cal inferir
que hi ha un fort component endogen.
Els punts d'inflexió en les tendències de creixement i en els
diferencials (2000 i 2004) no fan més que corroborar
l'existència de circumstàncies singulars en la gestió de
l'economia de Balears que hi incideixen de forma decisiva.
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El menor creixement no es deu, doncs, a la immigració, ni
aquest govern de les Illes Balears no l'ha responsabilitzada de
l'alentiment d'inicis de la dècada, tot al contrari del que féu
l'anterior govern. Desgraciadament la política de fre al
dinamisme econòmic incrementà l'atur tant per als ciutadans de
Balears com per als nouvinguts.
Prenent com a referència les dades d'abril, entre el 1996 i el
2000 el nombre d'aturats registrats minvà un 36%, el que
equival a 16.000 persones (passà de 44.600 aturats el 1996 a
28.600 el 2000). Per contra, entre el 2001 i el 2003 hi hagué un
augment del 35% i es va assolir la xifra de 39.300 persones.
Enguany el nombre d'aturats ha minvat un 12% en taxa
interanual, la major reducció d'Espanya i una fita històrica.
Això, en un context d'augment de la població activa arran de la
regularització.
Palma, 16 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CF)
A la pregunta RGE núm. 3399/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a renda per
càpita a les Illes Balears. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del
2006).
FUNCAS ha fet públiques recentment les dades de
creixement econòmic per autonomies, i inclou un índex de
convergència de renda interior per habitant en poder de
compra. En aquest sentit l'índex de Balears el 2005 se situà en
un 8,3% per sobre de la mitjana de la Unió Europea dels
Quinze. Tenint en compte que aquesta és superior a la de Unió
Europea dels Vint-i-cinc, es comprova que aquest indicador
mostra un resultat significativament per sobre la mitjana
europea.
Per altra banda l'INE sí inclou una estimació del PIB per
càpita del 2005, que no la renda. el PIB per càpita de Balears
se situà en els 22.947 euros, un 10,1% per sobre del conjunt del
país i un 1,9% per sota de al mitjana de la Unió Europea.
Tot i que la diferència amb la mitjana europea no sigui prou
significativa, assenyalarem que el feble creixement econòmic
d'inicis de la dècada, juntament amb el major augment
demogràfic d'Espanya (16,2% entre el 2000 i el 2005 segons la
Comptabilitat Regional de l'INE), han provocat que al
coeficient el numerador augmentés de forma més moderada que
el denominador.
Si els creixements econòmics dels anys 2002 i 2003
haguessin estat el del 2005 aquesta situació no s'hagués donat.
Aquesta evolució de l'economia balear ja ha estat objecte de
tractament a l'anterior pregunta parlamentària, RGE núm.
3398/06, plantejada pel mateix diputat, Sr. Fèlix Fernández i
Terrés.
Palma, 16 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Ordre de Publicació
CG)
A la pregunta RGE núm. 3401/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compensació
per serveis de capitalitat (I). (BOPIB núm. 131 de 5 de maig
del 2006).
En relació a la ciutat d'Eivissa, el Govern actua o intervé en
funció de les necessitats del municipi, de forma directa o
mitjançant mecanismes de colAlaboració i cooperació amb les
institucions i entitats representatives de l'illa d'Eivissa i de la
ciutat.
Palma, 22 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CH)
A la pregunta RGE núm. 3402/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compensació
per serveis de capitalitat (II). (BOPIB núm. 131 de 5 de maig
del 2006).
En relació a la ciutat de Maó el Govern actua en funció de
les necessitats del municipi, de forma directa o mitjançant
mecanismes de colAlaboració i cooperació amb les institucions
i entitats representatives de l'illa de Menorca i de la ciutat.
Palma, 22 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

colAlaboració establerts amb les institucions i entitats
corresponents.

Palma, 22 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CK)
A les preguntes RGE núm. 3405/06 i 3406/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
inversions del Govern a ports de Menorca i inversions del
Govern a ports d'Eivissa. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del
2006).
A continuació es relacionen els totals de les inversions
realitzades als ports competència del Govern de les Illes
Balears durant els anys 2003-2006:
- Menorca
8.885.003,68 euros.
- Eivissa
5.841.670,60 euros.
- Total
14.726.674,28 euros.
Palma, 22 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CL)
A la pregunta 3407/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a oficines on line a Eivissa.
(BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).

CI)
A la pregunta RGE núm. 3403/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversions del
Govern a Eivissa. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).
El Govern, en l'àmbit de les seves competències, està
portant a terme diverses actuacions i inversions a la ciutat
d'Eivissa en funció de les necessitats del municipi i dels acords
de colAlaboració establerts amb les institucions i entitats
corresponents.
Palma, 22 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CJ)
A la pregunta RGE núm. 3404/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversions del
Govern a Maó. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).
El Govern, en l'àmbit de les seves competències, està
portant a terme diverses actuacions i inversions a la ciutat de
Maó en funció de les necessitats del municipi i dels acords de

No està previst augmentar noves oficines on line a l'illa
d'Eivissa.
Palma, 30 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CM)
A la pregunta 3408/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a oficines on line a
Menorca. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).
Actualment hi ha instalAlats dos terminals. Està en marxa la
instalAlació de dues màquines més destinades a dos centres de
la tercera edat i des de fa temps tenim converses per instalAlar
un terminar a l'Ajuntament de Maó.
Palma, 30 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
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CN)
A la pregunta RGE núm. 3410/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diàleg social.
(BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).
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A la pregunta RGE núm. 3535/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a respostes del
Govern (I). (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
L'afirmació que es fa a la pregunta no és certa.

No és cert que el Govern no tengui voluntat per al diàleg
social.
Palma, 22 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CO)
A la pregunta RGE núm. 3528/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions
de la sòcia de Govern (I). (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del
2006).
El Govern es mostra respectuós amb qualsevol opinió. El
que el diputat anomena "la seva llei del sòl" és encara un
projecte de llei que s'està tramitant al Parlament.
Palma, 26 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CP)
A la pregunta RGE núm. 3529/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions
de la sòcia de Govern (II). (BOPIB núm. 132 de 12 de maig
del 2006).

Palma, 26 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CS)
A la pregunta RGE núm. 3536/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a respostes del
Govern (III). (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
L'afirmació que es fa a la pregunta no és certa.
Palma, 29 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CT)
A la pregunta RGE núm. 3537/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a costos de
capitalitat. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
Les qüestions relatives a la regulació de la "capitalitat de la
ciutat de Palma" són les que figuren en el projecte de llei que
s'està tramitant actualment al Parlament.
Palma, 26 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Al Govern no li consta el supòsit que fa el diputat en la
formulació de la seva pregunta.
Palma, 26 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CQ)
A les preguntes RGE núm. 3530, 3531 i 3532/06,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a manifestacions de l'1 de maig (I), (II) i (III).
(BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
El Govern respecte qualsevol manifestació que es faci en
relació a la política que desenvolupa. No obstant això, s'ha de
dir que no són certs els supòsits que es contenen a les preguntes
que formula el diputat.
Palma, 26 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CR)

Ordre de Publicació
CU)
A la pregunta RGE núm. 3772/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a documentació
signada amb la Comunitat de Madrid. (BOPIB núm. 133 de 19
de maig del 2006).
Donada la imprecisió de la pregunta, tal com ve formulada,
resulta difícil donar-hi una resposta adequada.
Palma, 26 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CV)
A la pregunta RGE núm. 4186/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a observatori
permanent de suport a les famílies de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 134 de 26 de maig del 2006).
La Conselleria de Presidència i Esports no té quantificat el
pressupost que destinarà a l'observatori permanent de suport a
la família de les Illes Balears, donat que aquesta dependrà de
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les activitats que determini el ple de la comissió de
l'observatori.

Palma, 19 de juny del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CX)
A les preguntes RGE núm. 4192 a la RGE núm. 4210/06,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
relatives a Pla de desestacionalització (I a XIX). (BOPIB núm.
134 de 26 de maig del 2006).

pericial que li va permetre exercir les seves competències de
valoració amb major rigor per afrontar amb neutralitat i
transparència la resolució del concurs de TDT local del Govern
balear, pioner a l'Estat espanyol.
Aquest mateix criteri, i la major experiència acumulada per
la consultora, ha motivat la designació d'aquesta com a assessor
extern de les meses de contractació dels concursos per a la
concessió de l'explotació en règim de gestió indirecta del servei
públic de televisió digital terrestre d'àmbit insular i d'àmbit
autonòmic.
Palma, 7 de juny del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

El Govern de les Illes Balears no té cap projecte a aquests
municipis, si bé mitjançant l'anomenat Pla D finança total o
parcialment un dels projectes que varen presentar els esmentats
ajuntaments.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Palma, 15 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CY)
A la pregunta RGE núm. 5089/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mitjans de
comunicació. (BOPIB núm. 135 de 2 de juny del 2006).

A)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació de diverses iniciatives.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny del 2006, oïda la Junta de Portaveus en sessió de dia
21 del mateix mes i any, acordà d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació de les iniciatives següents:
•

El Govern no té cap obsessió per controlar els mitjans de
comunicació audiovisual.
Palma, 19 de juny del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

•
•

•
Ordre de Publicació
CZ)
A la pregunta 5091/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a televisió digital (IV).
(BOPIB núm. 135 de 2 de juny del 2006).
La mesa de contractació constituïda per assistir a l'òrgan de
contractació al concurs de concessions d'explotació en règim de
gestió indirecta del servei públic de televisió digital local, com
queda reflectit a l'acta de data 30 de novembre del 2004, va
considerar convenient, vista la complexitat i l'envergadura de
les proposicions tècniques presentades, solAlicitar informe
tècnic extern per tal de poder fonamentar l'elevació a l'òrgan de
contractació de la proposta d'adjudicació.
La consultora a la qual es va fer l'encàrrec (Doxa
Consulting Group) va acreditar una ampla i contrastada
experiència en concursos amb l'administració pública en
general i, en concret, en les adjudicacions de múltiplex de
televisió digital autonòmica de comunitats com Catalunya i La
Rioja, a més de conèixer la nova tecnologia audiovisual.
La mesa de contractació de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació va disposar d'aquesta manera d'un informe

•

•

•

•

•

•

•

Projecte de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut
(BOPIB núm. 117, de 16 de gener del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 385/06, per a la dona (BOPIB
núm. 120, de 3 de febrer del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de les
llicències integrades d'activitat de les Illes Balears (BOPIB
núm. 128, de 7 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2527/06, de cossos i escales de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 128, de 7 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2528/06, de funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOPIB núm. 128,
de 7 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2872/06, d'avaluacions d'impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears (BOPIB núm. 129, de 21 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim
local de les Illes Balears, a tramitar pel procediment
d'urgència (BOPIB núm. 129, de 21 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2963/06, de reforma de l'impost
sobre successions i donacions (BOPIB núm. 129, de 21
d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les Illes
Balears, a tramitar pel procediment d'urgència (BOPIB
núm. 130, de 28 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3322/06, d'arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears, a tramitar pel procediment
d'urgència (BOPIB núm. 131, de 5 de maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3337/06, de creació del ColAlegi
Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears
(BOPIB núm. 131, de 5 de maig del 2006).
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•

•

•

•

•

•

•

Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma
de Mallorca, a tramitar pel procediment d'urgència (BOPIB
núm. 131, de 5 de maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3548/06, de reforma de la
compilació del Dret Civil de les Illes Balears (BOPIB núm.
132, de 12 de maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de l'atenció dels drets
dels menors de les Illes Balears (BOPIB núm. 133, de 19 de
maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei
4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears
(BOPIB núm. 138, de 16 de juny del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra la contaminació
acústica de les Illes Balears (BOPIB núm. 139, de 21 de
juny del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari
de les Illes Balears (BOPIB núm. 138, de 16 de juny del
2006).
Proposta 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 (BOPIB núm. 135, de 2 de juny del 2006).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

extraordinàries, es computaran a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest acord, dia 30 de juny del 2006.
La Mesa també acordà d'atendre les solAlicituds d'ampliació
del termini d'esmenes presentades amb els escrits RGE núm.
5873/06, 5936/06 i 5942/06, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista.
En conseqüència, els terminis revisats i/o ampliats són els
següents:
•

•

•

•

•

•
Ordre de Publicació
B)
Procediment de tramitació directa i en lectura única per al
Projecte de llei RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei
4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny del 2006, oïda la Junta de Portaveus en sessió de dia
21 del mateix mes i any, acordà de proposar al Ple de la
Cambra la tramitació directa i en lectura única del projecte de
llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 138, de 16 de juny
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma
de Mallorca (BOPIB núm. 131, de 5 de maig del 2006),
fins al proper dia 18 de juliol del 2006.
Projecte de llei RGE núm. 3548/06, de reforma de la
compilació del Dret Civil de les Illes Balears (BOPIB núm.
132, de 12 de maig del 2006), fins al proper dia 1 de juliol
del 2006.
Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de l'atenció dels drets
dels menors de les Illes Balears (BOPIB núm. 133, de 19 de
maig del 2006), fins als proper dia 10 de juliol del 2006.
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari
de les Illes Balears (BOPIB núm. 138, de 16 de juny del
2006), fins al proper dia 27 de juliol del 2006.
Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra la contaminació
acústica de les Illes Balears (BOPIB núm. 139, de 21 de
juny del 2006), fins al proper dia 20 de juliol del 2006.
Proposta 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 (BOPIB núm. 135, de 2 de juny del 2006), fins al
proper dia 18 de juliol del 2006.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)

Manteniment de les interpelAlacions RGE núm. 3496/06,
3693/06 i 5162/06 per al proper període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny del 2006, atès l'escrit RGE núm. 5880/06, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb l'establert
a l'article 151.3 del Reglament de la Cambra, acordà de
mantenir per al proper període de sessions les interpelAlacions
següents:

C)
Revisió i ampliació del termini de presentació d'esmenes
als projectes de llei RGE núm. 3412/06, 3548/06, 3800/06,
5771/06 i 5811/06, i a la Proposta de la Comissió Tècnica
Interinsular RGE núm. 4726/06.

•

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny del 2006, acordà de revisar els terminis de
presentació d'esmenes que s'havien computat a partir de dia 16
d'agost d'enguany i que, com a conseqüència de l'habilitació per
la Mesa dels dies necessaris per a la tramitació de les iniciatives
per a les quals el Govern de les Illes Balears demanà sessions

•

•

RGE núm. 3496/06, relativa a política general d'E+D+I
(BOPIB núm. 132, de 12 de maig del 2006).
RGE núm. 3693/06, relativa a política general
d'infraestructures educatives (BOPIB núm. 133, de 19 de
maig del 2006).
RGE núm. 5162/06, relativa a política general en el
tractament polític de les llengües per part del Govern
(BOPIB núm. 136, de 9 de juny del 2006).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2006.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

•
•

RGE núm. 5962/06.
RGE núm. 5963/06.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 584/06.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny del 2006, atesos els escrits RGE núm. 5883/06 i
5885/06, presentats pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, conformement amb l'establert pels articles 95 i 96 del
Reglament de la Cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acordà de tramitar per urgència la
proposició no de llei esmentada, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la reprovació de la
consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports (BOPIB
núm. 121, de 10 de febrer d'enguany) i, conseqüentment,
colAlocar la proposició no de llei de què es tracta al davant de
totes les pendents d'aquest grup.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

G)

SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 28 de juny del 2006, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 5966/06, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria, amb
la major urgència possible, de la Diputació Permanent, per tal
que procedeixi al debat i a l'aprovació, si pertoca, de l'escrit
RGE núm. 5964/06; i es donà per assabentada que la
Presidència procedirà a la convocatòria de la Diputació
Permanent oportunament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
Convocatòria d'una sessió plenària extraordinària pel
procediment d'urgència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 28 de juny del 2006, atès l'escrit RGE
núm. 5964/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
conformement amb l'establert als articles 61.2, 92.2, 95 del
Reglament de la Cambra i 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, acordà de convocar sessió plenària extraordinària,
la data de la qual es fixarà oportunament, per al debat i la
votació, si pertoca, de les iniciatives relacionades a
continuació; i, conseqüentment, habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a les tramitacions de què es tracta:
1. Preguntes:
• RGE núm. 5949/06.
• RGE núm. 5950/06.
• RGE núm. 5951/06.
• RGE núm. 5952/06.
• RGE núm. 5953/06.
• RGE núm. 5954/06.
• RGE núm. 5955/06.
• RGE núm. 5956/06.
• RGE núm. 5957/06.
• RGE núm. 5958/06.
• RGE núm. 5959/06.
• RGE núm. 5960/06.
2. InterpelAlació RGE núm. 5961/06.
3. Proposicions no de llei:

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 139.
- Pàg. 6009. Informacions, apartat A)
On diu:
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2006, aprovà les modificacions següents a
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, ...
Hi ha de dir:
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2006, aprovà, amb efectes del dia de la data,
les modificacions següents a l'Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears, ...
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