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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2463/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
operació Cinquena Illa. (BOPIB núm. 127 de 31 de març del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2466/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell Superior de Política d'Immigració. (BOPIB núm. 127
de 31 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2464/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegat del Govern de Cooperació (I). (BOPIB núm. 127 de 31
de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2467/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fons per a integració d'immigrants. (BOPIB núm. 127 de 31 de
març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2465/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegat del Govern de Cooperació (II). (BOPIB núm. 127 de
31 de març del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 2468/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
integració d'immigrants. (BOPIB núm. 127 de 31 de març del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 3038/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del delegat del Govern de Cooperació. (BOPIB núm.
130 de 28 d'abril del 2006).

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre la crisi de l'agricultura i la ramaderia.
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla
el Govern de les Illes Balears en relació amb les mesures a
prendre davant la crisi generalitzada de l'agricultura i la
ramaderia.
Palma, a 30 de juny del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6067/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
matèria d'agricultura. (Mesa extraordinària de 5 de juliol del
2006).
Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 2469/06.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2006, la diputada
Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari
Socialista, retirà la pregunta esmentada, relativa a incorporació
d'immigrants, publicada al BOPIB núm. 127, de 31 de març
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 6035/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi de l'agricultura i la ramaderia.
(Mesa de 5 de juliol del 2006).
Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 6073/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa extraordinària de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6074/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa extraordinària de 5 de
juliol del 2006).
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RGE núm. 6075/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa extraordinària de 5 de
juliol del 2006).
RGE núm. 6076/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa extraordinària
de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6077/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa
extraordinària de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6078/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa
extraordinària de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6079/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa
extraordinària de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6080/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa
extraordinària de 5 de juliol del 2006).

l'Hospital de Son Dureta, referit als mesos d'abril, maig i juny
del 2006.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Llàtzer, referit als mesos d'abril, maig i juny
del 2006.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Manacor, referit als mesos d'abril, maig i juny del
2006.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de Medicina Primària de cada illa, referida a 30 de juny del
2006.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Can Misses, referit als mesos d'abril, maig i juny
del 2006.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Verge del Toro, referit als mesos d'abril, maig i
juny del 2006.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5978/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració entre el Consell Superior d'Esports i la
Conselleria de Presidència. (Mesa de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 5979/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
en relació amb el nou hospital de Menorca. (Mesa de 5 de
juliol del 2006).
RGE núm. 5980/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per a dones que demanen reducció de jornada. (Mesa
de 5 de juliol del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats de Menorca, referit als mesos d'abril, maig i juny del
2006.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

RGE núm. 5981/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
justificació per part de l'Ajuntament de Petra de la subvenció
per al centre de dia de Ca ses Monges. (Mesa de 5 de juliol del
2006).
RGE núm. 5982/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
realitzades pel Consell Superior d'Esports en els darrers dos
anys. (Mesa de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 5983/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències per
pescar des de l'embarcació. (Mesa de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 5984/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos de
transfuguisme a Mallorca. (Mesa de 5 de juliol del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats d'Eivissa, referit als mesos d'abril, maig i juny del
2006.
Palma, a 3 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

RGE núm. 5985/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de l'impost de successions i donacions. (Mesa de
5 de juliol del 2006).
RGE núm. 5986/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria
de sessions extraordinàries per tramitar projectes de llei.
(Mesa de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 5987/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions per reduir el nombre d'interins. (Mesa de 5 de juliol
del 2006).
RGE núm. 5988/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i
Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada
en funcionament de la primera línia de metro. (Mesa de 5 de
juliol del 2006).
RGE núm. 5989/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
novetats en matèria de seguretat a les platges. (Mesa de 5 de
juliol del 2006).
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Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

En quina situació es troba la justificació, per part de
l'Ajuntament de Petra, de la subvenció que li va concedir el
Govern per al centre de dia Ca ses Monges?
Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el grau de colAlaboració entre el Consell Superior
d'Esports i la Conselleria de Presidència i Esports en matèria
d'inversions en infraestructures esportives a les Illes Balears?
Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot informar la consellera de Presidència i Esports sobre
quines inversions ha realitzat el Consell Superior d'Esports
durant els darrers dos anys a les Illes Balears?
Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria de Salut i
Consum en relació amb l'entrada en servei del nou hospital de
Menorca?
Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en relació amb les llicències per pescar
des de l'embarcació?
Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les característiques del programa d'ajudes per a
dones que demanen reducció de jornada per tal de conciliar la
vida familiar i laboral?
Palma, a 29 de juny del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

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

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.
Quina opinió li mereixen al Govern els esdeveniments que
s'han produït darrerament a un municipi de l'illa de Mallorca on
s'ha donat un cas de transfuguisme?
Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Eduard Puche i Castillejo.

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

Quins avantatges suposarà per als ciutadans de les Illes
l'aprovació i l'entrada en vigor de la futura llei de modificació
de l'impost de successions i donacions?
Palma, a 29 de juny del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
Quines novetats ha incorporat enguany la Conselleria
d'Interior en matèria de seguretat a les platges?
Palma, a 29 de juny del 2006.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins motius han portat al Govern a solAlicitar del
Parlament la convocatòria de sessions extraordinàries per
tramitar diversos projectes de llei?
Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines previsions té la Conselleria d'Educació i Cultura per
tal de reduir el nombre d'interins?
Palma, a 29 de juny del 2006.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6055/06, 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 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6056/06, 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 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6057/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret per
a la liquidació de les cambres agrícoles. (Mesa extraordinària
de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6058/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació de família de les Illes Balears. (Mesa
extraordinària de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6059/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
propaganda. (Mesa extraordinària de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6060/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tot
inclòs. (Mesa extraordinària de 5 de juliol del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports en relació amb l'entrada en
funcionament de la primera línia del metro?

RGE núm. 6061/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
verda. (Mesa extraordinària de 5 de juliol del 2006).
RGE núm. 6062/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla per
a la convivència escolar (I). (Mesa extraordinària de 5 de
juliol del 2006).
RGE núm. 6063/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla per
a la convivència escolar (II). (Mesa extraordinària de 5 de
juliol del 2006).
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RGE núm. 6064/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model de
carreteres. (Mesa extraordinària de 5 de juliol del 2006).

Què pretén el Govern de les Illes Balears amb la tramitació
del decret regulador del procediment per a la liquidació de les
cambres agrícoles i interinsular i l'atribució del seu patrimoni?
Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

RGE núm. 6065/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de
formigó i ciment. (Mesa extraordinària de 5 de juliol del
2006).
RGE núm. 6066/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni per
al manteniment de cinc projectes de carreteres a Eivissa (II).
(Mesa extraordinària de 5 de juliol del 2006).
Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Finança el Govern de les Illes Balears amb les subvencions
a l'Associació de Família de les Illes Balears càrrecs que fan
política en exclusiva?

M)

Palma, a 4 de juliol del 2006.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Creu el Molt Hble. President del Govern de les Illes Balears
que s'ha d'aturar la tramitació del golf i de l'hotel de Son Real
després de les presumptes irregularitats que succeeixen a
l'Ajuntament de Santa Margalida?
Palma, a 4 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

Q)
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 què amb doblers institucionals i de tots es fan anuncies
respecte del programa electoral del Partit Popular?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de juliol del 2006.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

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

Creu el president del Govern de les Illes Balears que s'ha
d'aturar la tramitació de les normes subsidiàries de Santa
Margalida després de les presumptes irregularitats que
succeeixen en aquest ajuntament?
Palma, a 4 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin és el resultat de les inspeccions realitzades als hotels
que utilitzen la fórmula del tot inclòs?
Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
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Eivissa-Aeroport, són autovies o corresponen a algun altre
model de carreteres?

S)
Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
És autosuficient la Targeta Verda?
X)
Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quina partida pressupostària pensa destinar el conseller
d'Educació i Cultura per a la implantació del Pla per a la
convivència escolar?
Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Pensa el conseller d'Educació i Cultura que es pot reduir la
conflictivitat en els centres educatius sense destinar-hi
recursos?
Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

Creu la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports que el terreny de la Platja d'en Bossa escollit per
instalAlar-hi una planta de formigó i ciment vinculada a l'autovia
en construcció Eivissa-Aeroport, és el més adient?
Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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?
Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
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.
Per a la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports els projectes de carreteres Eivissa-Sant Antoni i

RGE núm. 6068/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a port d'Es Viver. (Mesa extraordinària de 5 de juliol
del 2006).
RGE núm. 6069/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a condemna del cop d'estat del 1936 a Espanya. (Mesa
extraordinària de 5 de juliol del 2006).
Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A)

Tal com diu l'assemblea, el coneixement de la història és
una de les condicions prèvies per evitar repetir els errors del
passat.

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.

A més, la formació moral i la condemna dels crims comesos
tenen una importància cabdal en l'educació de les joves
generacions.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Tenint en compte el malestar de bona part de la ciutadania,
de l'Ajuntament d'Eivissa i dels grups de l'oposició en relació
amb el projecte de port esportiu acceptat com a bàsic per Ports
de les Illes Balears, presentat per l'entitat Puerto Deportivo La
Punta, SL, i que es pretén construir a Sa Punta, a la zona
coneguda com Es Viver al municipi d'Eivissa.
Davant l'absència d'estudis seriosos per tal de determinar el
nombre d'amarraments total que es podria considerar assumible
a l'illa d'Eivissa, i entenent que Ports de les Illes Balears no
assumeix les funcions que recull la Llei 10/2005, de ports de
les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que Ports de les Illes Balears renunciï al projecte
presentat per l'entitat Puerto Deportivo Sa Punta, SL com a
projecte bàsic per a la construcció d'un nou port esportiu a Sa
Punta, al municipi d'Eivissa.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears condemna el cop d'estat del
general Franco de l'any 1936 i les greus violacions dels drets
humans comeses a espanya pel règim franquista des del 1939
al 1975.
El Parlament de les Illes Balears acorda crear una comissió
autonòmica per tal d'investigar les violacions dels drets humans
comeses pel règim franquista a les Illes Balears, tal com
proposa el Consell d'Europa.
El Parlament de les Illes Balears acorda convidar les autoritats
locals de les Illes Balears a retirar tots els símbols que puguin
existir als diferents municipis, així com a canviar els noms dels
carrers que encara avui lloen personatges vinculats a la
dictadura franquista o al cop d'estat.
Palma, a 4 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Palma, a 4 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

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.
L'any 2006 es compleixen setanta anys del cop d'estat a
Espanya perpetrat pel general Franco en contra del govern
republicà legalment constituït.
En aquest sentit, el comitè de l'Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa va aprovar el 17 de març un text de
condemna internacional de les greus violacions dels drets
humans comeses a Espanya pel règim franquista entre el 1939
i el 1975, i va proposar la proclamació del 18 de juliol del 2006
com a Dia Oficial de la Condemna de la Dictadura Franquista.
Aquesta proposta no pretén reobrir ferides, però sí declarar
públicament que el franquisme va ser una dictadura que va
conculcat tots els valors de la convenció europea dels drets
humans.

Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 762/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a percentatge
d'interins entre els ensenyants. (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Els percentatges totals d'interins en els cursos esmentats
són:
Curs

Total
professorat

Total interins

Percentatge

2002/03

9.482

2.550

26,89

2003-04

10.019

2.804

27,89

2004-05

10.283

2.770

26,93

2005-06

10.812

2.820

26,08
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Ordre de Publicació

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

D)
A la pregunta RGE núm. 817/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005 (VII). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 763/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a percentatge
d'interins entre els ensenyants prevists per al curs 2006-2007.
(BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
En relació amb els percentatges totals d'interins que tenim
en el present curs:
Curs

Total
professorat

Total interins

Percentatge

2005-06

10.812

2.820

26,08

I donada que l'oferta pública és de 874 places i suposant
que en el procés d'oposicions es cobreixen el 90% de les places
convocades i que ni hi ha creixement de la quota de professors
necessària per al bon funcionament del curs, la situació seria:
Curs

Total
professorat

Total interins

Percentatge

2006-07

10.812

2.034

18,81

S'adjunta relació de l'import de gratificacions per serveis
extraordinaris realitzats fora de la jornada laboral percebuda
pels funcionaris d'aquesta conselleria durant l'any 2005.
La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
Palma, 17 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 1365/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a ús de
bicicletes i prismàtics amb presentació de la Targeta Verda als
parcs naturals de les Illes. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del
2006).
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: 639.
Parc Natural de s'Albufera des Grau: 55.
Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera: 106.

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

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

Ordre de Publicació
C)
A les preguntes RGE núm. 771/06 a 775/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer,
relatives a planta asfàltica provisional a Sant Jordi de Ses
Salines I-V. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).
Pel que fa referència a les competències de la Conselleria
de Medi Ambient en relació al projecte d'instalAlació d'una
planta asfàltica provisional a Sant Jordi de Ses Salines, s'ha
d'assenyalar que el projecte no està subjecte a avaluació
d'impacte ambiental, ja que es tracta d'un projecte d'una planta
provisional. Així mateix, s'ha comprovat que es troba fora d'una
zona amb figura de protecció, per tant, no és competència de la
Direcció General de Biodiversitat.
Només cal afegir que és públic que el projecte s'ha retirat,
perquè el fonament de la pregunta, "...la instalAlació d'una
planta de fabricació d'aglomerats asfàltics...", ha desaparegut.
Palma, 8 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 1407/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a solar venut al
Parc BIT. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
En primer lloc cal dir que el Govern de les Illes Balears no
ha venut cap solar situat al Parc BIT.
El solar esmentat en la sessió plenària de dia 21 de febrer de
2006 es refereix a l'empresa ParcBIT Desenvolupament SA.
Tots els solars, excepte el núm. 56, que fins ara el Parc BIT
Desenvolupament SA ha venut des del dia 30 d'octubre de 2002
(primera venda efectuada), fins el dia 27 d'abril de 2006 (última
venda efectuada), en cap cas s'ha efectuat una venda pública
com en el de la parcelAla 56.
La venda de referència s'ha realitzat seguint la normativa
aplicable. ParcBIT Desenvolupament SA no està obligada a
convocar concursos, ni subhastes per a la venda d'immobles ja
que segons el Decret de constitució 119/1997, de 19 de
setembre, i l'escriptura pública de constitució de la societat, de
29 d'octubre de 1997, estableixen que l'entitat es regeix per la
Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses
públiques vinculades a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en base als articles 1.b).2, 20 i següents, que
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estableixen que les societats civils i mercantils amb participació
majoritària de al comunitat autònoma han d'ajustar la seva
activitat a l'ordenament jurídic privat.

•

•
S'ha d'assenyalar que és notori i públic des dels inicis del
Parc BIT l'oferta de venda dels solars, havent-se realitzat
innumerables campanyes de publicitat i promoció a tots els
nivells.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 1587/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló del Rosal, relativa a presència
d'Anna Kournikova a la Fira de Berlín. (BOPIB núm. 125 de
17 de març del 2006).
El cost ha estat de zero euros.
Palma, 15 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 1638/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a promoció
treball discapacitats. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).
Per tal de facilitar l'accés a la funció pública, el Govern de
les Illes Balears disposa d'una normativa puntera que permet
diferents tipus de reserves en funció de la discapacitat que
presentin les persones que accedeixen a la funció pública, així
com una comissió de seguiment d'aquest accés, allà on estan
representades totes les entitats més significatives dels diferents
colAlectius de persones amb discapacitat i els principals
sindicats amb representació a la CAIB (Decret 36/2004).
D'altra banda, també posa a l'abast del colAlectiu que ens
ocupa una formació teòrica-pràctica dins la mateixa
administració, consolidada des de fa vuit anys, que permet
facilitar la valoració per part de l'usuari de les tasques a
desenvolupar als diferents llocs de feina i, si s'escau, el seu
accés posterior als diferents cossos d'aquesta administració.

2) Accés a contractacions específiques per a persones amb
discapacitat amb la modalitat de contractes temporals a
l'administració del Govern de les Illes Balears, (mínim un any,
màxim tres), de foment de l'ocupació.
• Mallorca: 19 persones amb discapacitats físiques, sensorials
i de salut mental.
• Menorca: 3 persones amb discapacitats físiques, sensorials
i de salut mental.
• Eivissa: 5 persones amb discapacitats físiques, sensorials i
de salut mental.
3) Accés mitjançant oposicions a places de funcionaris de la
CAIB per torn de reserva de persones amb discapacitat.
• Cos administratiu: Mallorca: 1 persona amb discapacitat
sensorial.
• Cos auxiliar administratiu: Mallorca: 9 persones amb
discapacitats físiques, sensorials i de salut mental. Eivissa:
1 persona amb discapacitat sensorial.
• Cos subaltern: Mallorca: 3 persones amb discapacitats
físiques, sensorials i de salut mental. 1 persona amb
discapacitat intelAlectual. (Mesura innovadora a l'Estat
espanyol com a convocatòria per a funcionaris amb
discapacitat intelAlectual o sordeses prelocutives). Menorca:
1 persona amb discapacitat física. Eivissa: 1 persona amb
discapacitat intelAlectual. (Mesura innovadora a l'Estat
espanyol com a convocatòria per a funcionaris amb
discapacitat intelAlectual o sordeses prelocutives).
4) Accés mitjançant borsa d'interins de torn de reserva als
següents cossos:
• Auxiliar administratiu: Mallorca: 5 persones amb
discapacitats físiques, sensorials i de salut mental.
(Actualment la borsa de torn de reserva és de 13 persones).
Menorca: 1 persona amb discapacitat sensorial.
• Subaltern: Mallorca: 2 persones amb discapacitats físiques,
sensorials i de salut mental. Actualment la borsa de torn de
reserva és de 20 persones).
5) Accés mitjançant interinatge a places de personal laboral
reservades a persones amb discapacitat intelAlectual o sordesa
prelocutives.
• Mallorca: 6 persones amb discapacitat intelAlectual o
sordesa prelocutiva.
• Eivissa: 2 persones amb discapacitat intelAlectual.

Tenint en compte l'exposat fins ara, les persones amb
discapacitat que s'han adreçat durant l'any 2005 a
l'administració del Govern de les Illes Balears amb l'objectiu
d'aconseguir la seva inserció, han disposat de les següents vies
d'accés:
1) Accés formatiu: Projectes FIOP (formació en pràctiques
500 hores):
• Mallorca: 64 alumnes amb discapacitats físiques, sensorials
i de salut mental. 10 alumnes amb discapacitats
intelAlectuals (retard mental) o sordeses prelocutives.

Menorca: 15 alumnes amb discapacitats físiques, sensorials
i de salut mental. 3 alumnes amb discapacitats intelAlectuals
(retard mental) o sordeses prelocutives.
Eivissa: 15 alumnes amb discapacitats físiques, sensorials
i de salut mental. 3 alumnes amb discapacitats intelAlectuals
(retard mental) o sordeses prelocutives.

Palma, 12 de maig del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 1645/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost total del
contracte amb Anna Kournikova. (BOPIB núm. 125 de 17 de
març del 2006).
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El Govern no ha contractat la Sra. Kournikova per la
promoció turística de les Illes Balears.
Palma, 16 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Alomar i Mateu, relativa a baixada de turistes durant el gener
i el febrer. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
El Govern de les Illes Balears està convençut que el
comportament dels mercats emissors estrangers durant l'any
2006 serà millor que l'any 2005. Quant a la baixada dels mesos
de gener i febrer, ha de ser relativitzada ateses les bones xifres
del gener i el febrer del 2005.

Ordre de Publicació
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

J)
A la pregunta RGE núm. 1739/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a promocionar
la nostra comunitat. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

Ordre de Publicació
El Govern considera que la presència de la Sra. Anna
Kournikova a la Fira Turística de Berlín ha estat un èxit, ja que
més enllà de la seva importància esportiva, és una figura de
reconeguda fama internacional.

N)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2560/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí
Alomar i Mateu, relativa a turistes polonesos. (BOPIB núm.
128 de 7 d'abril del 2006).

Palma, 16 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

No.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 1743/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Escola de
Policia Local a Menorca (I). (BOPIB núm. 125 de 17 de març
del 2006).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administracions Públiques, la coordinació de totes les
actuacions de l'escola a l'illa de Menorca es duen a terme a
través de la seva delegada. Quant a la resta de personal que serà
necessari per fer funcionar la futura Escola de Policia Local a
Menorca, anirà en funció de les seves necessitats.
Palma, 12 de maig del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2561/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí
Alomar i Mateu, relativa a despesa turística. (BOPIB núm. 128
de 7 d'abril del 2006).
El Govern respecta l'esmentat estudi, però no comparteix la
interpretació continguda a la pregunta. El tot inclòs suposa,
efectivament, una major despesa originària, però s'ha de tenir
en compte que una part d'aquesta despesa d'origen torna
novament a les Illes Balears per al pagament dels serveis donats
a les Illes, com és el cas de l'allotjament o d'altres serveis.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2558/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí
Alomar i Mateu, relativa a estades turístiques. (BOPIB núm.
128 de 7 d'abril del 2006).
El Govern de les Illes Balears no té constància d'una
caiguda de les estades turístiques, sinó més bé de tot el contrari.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2559/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2562/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí
Alomar i Mateu, relativa a distribució de la despesa turística.
(BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
El Govern respecta, com no pot ser d'altra manera, els
diferents estudis que es realitzen sobre el turisme a les Illes
Balears, tant de la UIB com d'altres entitats. No obstant això i
com coneix perfectament el seu grup parlamentari, el Govern
compta amb un organisme especialitzat com és el CITTIB que
elabora les xifres oficials sobre les distintes variables
turístiques. Aquestes xifres són producte d'una metodologia
coordinada amb l'IET nacional que en el cas de la despesa
turística porta endavant l'empresa Araldi.
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Per tant, el Govern, malgrat el respecte que té cap a d'altres
fonts d'anàlisi, amb qui està d'acord és amb les dades
elaborades pel Centre d'Investigació i tecnologies turístiques de
les Illes Balears (CITTIB).
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

Els formatges de les Illes Balears varen ser els protagonistes
el passat dia 7 de desembre d'una jornada de promoció
específica duta a terme a Nova York i adreçada de forma
exclusiva als professionals dels sectors de la restauració i
l'alimentació dels Estats Units.
La I Jornada de Promoció del Formatge de Balears es va
dur a terme a l'Artisanal Cheese Center de Nova York,
considerat com a centre de referència obligada de la cultura,
difusió i la penetració en el mercat nord-americà dels formatges
elaborats de manera artesanal.

Q)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2563/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a turisme residencial.
(BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

La delegació balear, va estar encapçalada pel conseller
Josep Juan i Cardona i el director general de Promoció
Industrial, Kurt Joseph Viaene i estava integrat per un total de
10 persones. La delegació encapçalada pel conseller va sortir
el 6 de desembre i va tornar el 8 de desembre.

La Conselleria de Turisme no té constància d'aquest fet.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2564/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a tot inclòs (I). (BOPIB
núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
No.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

L'acte realitzat va consistir en un show cooking
(demostració culinària) i posterior degustació d'un menú amb
plats elaborats a base de formatges procedents de les Illes i
elaborats pel cuiner eivissenc Manuel Antón Morales,
professional que en tot moment va comptar amb la
colAlaboració de Max Mccalman, maître formagier del centre
que va acollir l'acte i especialista en formatges de tipus
artesanal.
Prèviament, els assistents, varen ser rebuts per unes
paraules de benvinguda del conseller Josep Juan Cardona. A
més varen escoltar les explicacions que l'expert menorquí
Fernando Villalonga va oferir arrel de les característiques
principals dels diferents tipus de formatges que es produeixen
a les Illes Balears. El Sr. Villalonga va formar part de la
delegació balear degut, tan a la seva experiència professional
com a la seva formació acadèmica. Així el Sr. Villalonga,
enginyer tècnic agrícola, va ser President del Consell
Regulador D.O. Formatge Maó.Menorca i a l'actualitat és el
delegat a Menorca de SEMILLA, empresa pública de la
Conselleria d'Agricultura.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2565/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a tot inclòs (II). (BOPIB
núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
No.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
T)
A les preguntes RGE núm. 2699/06 a 2706/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives
a promoció del formatge de les Illes Balears (I-VIII). (BOPIB
núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

Aquesta iniciativa s'emmarca dins les actuacions
promocionals específiques que organitza la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia a través del CDEIB (Consorci per
al Desenvolupament Empresarial de les Illes Balears) sota la
marca i la filosofia de "Productes Cinc Estrelles", accions que
tenen com a objectiu principal donar a conèixer en els mercats
de marcat caràcter estratègic com el nord-americà i el xinès, la
producció industrial de les Illes Balears, amb vistes a tractar de
generar una major demanda dels articles i productes que se
presentin.
En aquest cas concret la intenció va ser donar a conèixer
als professionals dels segments gourmet de l'alimentació i la
gastronomia nord-americana els formatges de les illes amb
vistes a tractar d'obrir noves vies de comercialització per a
aquest producte dins aquesta ciutat.
Precisament per això, la presentació va ser realitzada a
l'Artisanal Cheese Center, doncs aquesta entitat, dedicada a
difondre la cultura del formatge als Estats Units, està
considerada considerada dins el món de la gastronomia de
Nova York com una autoritat en el descobriment i la promoció
de productes exclusius i artesans.
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D'acord amb el que disposa la Llei de finances de la CAIB,
el Govern remet trimestralment al Parlament la informació i
documentació sobre la gestió econòmica, financera i la situació
pressupostària que estableix l'esmentada llei. Així mateix, la
Llei de Sindicatura de Comptes regula els mecanismes de
remissió de la informació i documentació derivada de la funció
fiscalitzadora de l'activitat econòmica, financera i comptable
que exerceix aquesta institució.

la qual es regulen les ajudes per inversions adreçades a
persones amb discapacitat i se n'estableix la convocatòria".

Finalment, s'informa que els representants de la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia, en els viatges promocionals,
han incorregut en les despeses necessàries per al
desenvolupament del seu càrrec i adequat compliment de les
seves funcions, d'acord amb el que estableix la normativa
vigent en la matèria i els procediments i consignacions
pressupostàries corresponents.

X)

Palma, 22 de juny del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Palma, 22 de maig del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 2754/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a atenció
a persones dependents. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del
2006).
Programa

Actuació

Atenció a persones amb
discapacitat

Convocatòria de subvencions
plurianual per inversions

Atenció a persones majors
dependents

Convocatòria de subvencions

Atenció a persones amb
discapacitat

Convocatòria de subvencions

Atenció a persones majors
dependents en el seu domicili

Convocatòria de subvencions "A ca
vostra"

Concertació de places

Concert de places amb entitats
sense ànim de lucre per a persones
amb discapacitats

Concertació de places

Concert de places amb els consells
insulars per a persones amb
discapacitats

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

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2857/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a inversions grans.
(BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del 2006).
Sí. Aquesta línia d'ajudes va ser publicada al BOIB núm. 46
d'1 d'abril del 2006 sota la denominació "Resolució de la
consellera de Presidència i Esports de 30 de març del 2006 per

A la pregunta RGE núm. 2918/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sentències
condemnatòries de menors. (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del
2006).
Aquesta afirmació, que suposam extreta de conclusions
parcials de la Memòria de la Fiscalia General de l'Estat i a la
que les Illes Balears ocupen el 8è lloc d'Espanya en número de
sentències condemnatòries (603), ens porta a fer les següents
consideracions:
- Per a un coneixement més acurat del fenomen, s'han d'utilitzar
vàries fonts estadístiques i les dades absolutes s'han de
referenciar a la població afectada. Així, les estadístiques del
Observatorio de la Infancia del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales utilitzen la "taxa per 100.000 menors",
ocupant les Illes Balears un lloc inferior.
- Intentant seguir el desenvolupament lògic del procediment
penal dels menors, podem concloure:
• Que el número de diligències preliminars incoades arrel de
denúncies contra menors, ha estat per exemple, més elevada
que tot a tot el País Basc. Això és en part degut a la
tendència a la judicialització de la resolució de conflictes
que té la nostra societat. De totes elles, un 52% han estat
arxivades.
• Que l'obertura i continuïtat de les diligències preliminars, i
la incoació d'expedients de reforma, realitzades pel
Ministeri Fiscal, forma part de la política criminal de cada
Fiscalia.
• Que la possibilitat de conciliacions i reparacions de dany
com a manera d'evitar el procés, és un instrument de
política criminal a emprar a instància de la Fiscalia i els
equips tècnics adscrits.
• Res es diu sobra la naturalesa de les mesures que s'aplicaran
com a conseqüència de les sentències condemnatòries
esmentades. El 91,37% han estat mesures alternatives a
l'internament, entre les quals destaquen la llibertat vigilada
i les prestacions en benefici de la comunitat. Aquest resultat
coincideix amb els esforços del Govern per dotar i
potenciar aquests tipus de mesures.
- A part del procediment judicial, les dades deduïdes de les
diferents fonts estadístiques que són objecte d'estudi i reflexió
evidencien:
• Que el mapa general de la delinqüència a Espanya, es
concentra a la ribera de la Mediterrània, coincidint en els
territoris que presenten una major acumulació de riquesa.
• La població turística, propera als 10 milions, que acut a les
illes amb una oferta d'oci, consum i un sector de serveis
quasi exclusiu, atrau formes específiques de delinqüència,
que en altres indrets amb una població més estable, o amb
sectors primari i secundari més arrelats, no es dóna.
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Palma, 25 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Conseqüència del punt anterior, és l'altíssim índex de fracàs
i abandonament escolar, per l'entrada en un món laboral
estacional, l'obtenció d'elevats ingressos en poc temps i
sense necessitat de qualificació.
Palma, 23 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 3010/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
romanent de la Fundació contra la Violència de Gènere.
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).

Y)
A la pregunta RGE núm. 2980/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions del Govern pel compliment de la normativa
europea, estatal i autonòmica sobre recollida, tractament i
abocament d'aigües residuals urbanes a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
Aquesta pregunta parlamentària consta de dos aspectes, un
referent al compliment de la normativa estatal i europea i un
altre referent a la normativa autonòmica sobre recollida,
tractament i abocament d'aigües residuals urbanes a les Illes
Balears.
Quant a les actuacions que el Govern pensa fer per complir
la Directiva 91/271/CEE i la normativa estatal que la incorpora
al nostre ordenament jurídic, a més a més de les actuacions que
s'han fet al respecte i que ja s'han traslladat al Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds en resposta a
preguntes anteriors formulades pel mateix motiu (RGE2523/06), el Govern de les Illes Balears està negociant amb el
MIMAM el màxim finançament per les actuacions de
sanejament, entre d'altres que les afecten a la Badia de Palma,
proposant la seva inclusió dins el Pla Nacional de Sanejament.
Quant a les actuacions que el Govern pensa dur a terme per
fer complir el Decret 49/2003:
Com ja s'ha manifestat el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds en resposta a anteriors preguntes formulades
per aquest grup parlamentari (RGE-2524/06), el Govern de les
Illes Balears, amb l'entrada en funcionament de la nova EDAR,
la capacitat de depuració s'ha vist incrementada. A la vegada
cal apuntar que han disminuït els casos d'abocaments i
quantitats d'aigua no depurada a la Badia de Palma, per motius
d'avaria o episodis concrets d'hiperactivitat.
Actualment està en tràmits d'execució el projecte de
l'emissari submarí de la zona de s'Arenal, aprovat per
l'Ajuntament de Palma el passat dia 26 d'octubre i remès a la
Direcció General d'Obres Hidràuliques i Qualitat de les Aigües
del Ministeri de Medi Ambient, per tal de què aquest comenci
la preceptiva licitació.
A tot això, s'afegeixen els mecanismes financers que es
vénen aplicant per part del Ministeri de Medi Ambient, com del
Govern de les Illes Balears, la Unió Europea (mitjançant Fons
de Cohesió) i el propi Ajuntament de Palma i que permeten la
correcta aplicació del decret i compliment dels requisits exigits,
els quals es podran complir tres anys abans de la data que fixa
la legislació vigent, l'1 de gener de 2010.

L'any 2005 la Fundació contra la Violència de Gènere no va
tenir romanent.
Palma, 19 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 3015/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a límit d'edat per
reduir el tipus efectiu de les donacions. (BOPIB núm. 130 de
28 d'abril del 2006).
Dos són bàsicament els criteris que ens han fet adoptar com
a edat límit per gaudir del benefici fiscal de al reducció per
adquisició d'habitatge habitual per part de determinats
colAlectius, prevista a l'article 27 del projecte de llei de reforma
de l'impost sobre successions i donacions:
1. Es tracta d'un límit d'edat adoptat ja per la majoria de les
comunitats autònomes de règim comú.
2. Com vostès, suposo estaran assabentats, tan el Ministeri
d'Habitat de l'Estat, com la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports subvencionen l'accés a l'habitatge a tot
un seguit de colAlectius, entre els quals hi ha els joves. Així, en
el cas del Ministeri d'Habitatge, el Reial Decret 801/2005, d'1
de juliol, pel qual s'aprova el Pla estatal 2005-2008, d'accés
dels ciutadans a l'habitatge, fixa com a possibles beneficiaris de
les ajudes d'aquest pla, els joves fins una edat de 35 anys. Per
la seva banda, el Govern de les Illes Balears, mitjançant el
Decret 90/2005, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Jove
d'Habitatge i d'accés a l'habitatge a les Illes Balears, també fixa
com a requisit que els joves no tenguin una edat superior als 35
anys.
Doncs bé, el que s'ha pretès des d'aquesta conselleria és
homologar el requisit d'edat màxima dels joves, per gaudir del
benefici fiscal de reducció per adquisició d'habitatge, a allò que
disposa la normativa tan estatal com autonòmica.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 3018/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a instituts de la
joventut. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 3022/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Lototrot i
Promotrot (II). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).

Els quatre instituts de la Joventut (Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera i Balear) es varen crear exclusivament per
fer efectiu i tècnicament viable el procés de traspàs de
competències als consells insulars en matèria de joventut i
lleure.

Aquest conseller no comparteix les afirmacions que es
contenen a l'esmentada pregunta parlamentària. Per tal de fer
una ajustada valoració sobre l'evolució d'aquestes modalitats de
joc, és precís que hagi transcorregut el temps mínim suficient
de desenvolupament.

La major part del personal adscrit a funcions susceptibles de
transferència no és personal propi de l'administració de la
comunitat autònoma, sinó del Consorci Turisme Jove de les
Illes Balears, integrat pel Govern de les Illes Balears i els
ajuntaments de Ciutadella, Formentera i Alcúdia.
Aquest personal no és, per tant, susceptible de transferir
directament als consells insulars i per aquest motiu l'única
opció viable era optar per la creació de quatre empreses
públiques amb un règim laboral anàleg al del consorci, per tal
de procedir a la distribució d'aquest personal segons el seu
àmbit geogràfic i adscripció funcional, mitjançant la figura de
la successió d'empresa, regulada a l'article 44 de l'Estatut dels
treballadors.
La proposta d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de joventut i lleure, aprovada per la
Comissió Tècnica Interinsular en sessió de 20 d'abril de 2006,
mitjançant la seva disposició addicional primera, transfereix als
consells insulars la titularitat jurídica d'aquests instituts, amb
tots els seus recursos humans, econòmics i materials, així com
els corresponents drets i obligacions.
D'aquesta manera, un cop entri en vigor l'atribució de
competències, cada consell insular serà el titular únic de
l'institut transferit.
Palma, 19 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 3020/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Lototrot i
Promotrot (I). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).
Explicar en què es basa el gerent de l'empresa explotadora
dels jocs Lototrot i Promotrot per dir públicament que aquests
jocs s'estendran durant el 2007 als bars i restaurants, correspon
en tot cas a la persona que realitza dita manifestació.
Palma, 12 de maig del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Palma, 12 de maig del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 3029/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a segell de qualitat de
l'oferta de tot inclòs (I). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).
La norma de qualitat elaborada per l'Institut de Qualitat
Turística ha tingut en compte les normes següents: Q ICTE,
ISO 9001-2000, ISO 14.001, així com totes les normatives que
els són d'aplicació (per exemple, accessibilitat i barreres
arquitectòniques, piscines, seguretat alimentària, APPCC
prevenció de riscs laborals.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 3030/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a segell de qualitat de
l'oferta de tot inclòs (II). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).
Totes les normes de qualitat tenen un caràcter voluntari.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 3031/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a segell de qualitat de
l'oferta de tot inclòs (III). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).
La intenció de la Conselleria de Turisme és que la
implantació de la norma de qualitat en el sector hoteler sigui,
com totes les normes de qualitat, de caràcter voluntari, però des
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de la convicció que seran les mateixes empreses les primeres
interessades en adherir-se als sistemes de qualitat..
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 3033/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a segell de qualitat de
l'oferta de tot inclòs (IV). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).
Aquesta temporada es començarà a implantar la norma de
qualitat.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 12 de juny de 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 3388/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a residus
voluminosos gestionats per MAC Insular. (BOPIB núm. 131 de
5 de maig del 2006).
En resposta a la vostra solAlicitud, adjunt vos tramet,
l'informe que sobre l'assumpte ha elaborat el cap de la secció de
planificació del Servei de Residus de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Litoral.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
Palma, 30 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 3033/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a inversions dels hotelers
en modernització (I). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 3393/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a expedients
i informes gestió d'ABEAC. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del
2006).

No.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 3034/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, relativa a inversions dels hotelers
en modernització (II). (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).
La Conselleria de Turisme no té constància d'aquest
desinterès, sinó més bé de tot el contrari.
Palma, 22 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 3219/06, 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).
La Conselleria de Presidència i Esports no té cap línia de
subvenció destinada a revistes locals.

En resposta a la vostra solAlicitud, vos comunic que a les
dependències de la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Litoral no consta cap expedient de gestor de residus amb el
nom d'ABEAC.
Palma, 30 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 3409/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reunions del
Govern amb els rent a car. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del
2006).
El passat dia 4 de maig d'enguany, es va tenir una reunió
amb la patronal de les empreses de rent a car de Menorca.
Palma, 19 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta 3485/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a difusió de
l'horticultura ecològica. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del
2006).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca, a través de la seva
empresa SEMILLA, ha iniciat una campanya de difusió de
l'horticultura ecològica amb al proposta a tots els centres
escolars de Balears d'implantar un hort ecològic. SEMILLA es
faria càrrec de les despeses d'implantació, del material didàctic
corresponent i de l'assessorament.
S'han interessat pel projecte un total de 35 centres. En
aquests moments s'estan fent les visites prèvies per detectar les
possibilitats i necessitats de cada un d'ells i es té previst iniciarne la implantació a principis del curs que ve.
Aquest programa es fa en coordinació amb el CBPAE.
Per altra part, a través del conveni de colAlaboració amb el
CBPAE que es va firmar el 2005, el CBPAE ha d'editar i
difondre una unitat didàctica destinada als escolars per donar
a conèixer l'agricultura ecològica.
Palma, 31 de maig del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta 3486/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a promoció del
fulletó d'agricultura ecològica. (BOPIB núm. 132 de 12 de
maig del 2006).
El fulletó d'agricultura ecològica està editat conjuntament
amb la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. La primera
edició és del 2004, de la qual es va fer una reimpressió, i la
segona edició actualitzada és del 2005. Es fa en coordinació
amb el CBPAE. Abans es va fer una edició especial per a la fira
Biofach del 2004.
La seva difusió per part de la Conselleria d'Agricultura,
independentment de la que es fa des de la Conselleria de
Comerç i des del CBPAE, se centra principalment en tots els
punts informatius de la conselleria i de SEMILLA a les
diferents fires en què participa.
Palma, 31 de maig del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta 3533/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reforma de l'Estatut (I).
(BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
Aquesta pregunta s'hauria de formular al president del Partit
Popular i diputat a les Corts, Sr. Mariano Rajoy, mitjançant la
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representació parlamentària dels socialistes al Congrés dels
Diputats.
Palma, 30 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta 3534/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reforma de l'Estatut (II).
(BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
Els membres del Partit Popular a les Illes Balears no reben
directrius.
Palma, 30 de maig del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta 3542/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a beneficiaris del
programa de la targeta bàsica. (BOPIB núm. 132 de 12 de
maig del 2006).
Els beneficiaris que ha tingut el programa de la targeta
bàsica els anys 2004 i 2005 són els següents:
- Any 2004: 7.436 beneficiaris.
- Any 2005: 7.463 beneficiaris.
Palma, 7 de juny del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta 3543/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a beneficiaris del
programa Ca vostra. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del
2006).
Els beneficiaris que ha tingut el programa A ca vostra els
anys 2004 i 2005 són els següents:
Any 2004: 619 beneficiaris.
Any 2005: 661 beneficiaris.
Palma, 7 de juny del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta 3544/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a pressupost de la targeta
bàsica. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
El pressupost executat del programa de la targeta bàsica els
anys 2004 i 2005 és el següent:
Any 2004: 1.478.457,19 euros.
Any 2005: 1.551.819,50 euros.
Palma, 7 de juny del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta 3545/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a pressupost del
programa Ca vostra. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del
2006).
El pressupost executat del programa A ca vostra els anys
2004 i 2005 és el següent:
Any 2004: 2.321.812 euros.
Any 2005: 2.471.910 euros.
Palma, 7 de juny del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta 3646/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a llicències de
plantes asfàltiques. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
L'execució de l'obra de desdoblament de la carretera C-713,
tram Inca-Sa Pobla, comprèn per extensió elements auxiliars
per dur-la a terme. L'annex núm. 23 del projecte, que correspon
als elements de maquinària necessaris per als treballs, inclou la
planta asfàltica per a l'execució dels treballs. El projecte, en
l'annex 16, d'ordenació ecològica, estètica i paisatgística preveu
que, una vegada executades les obers, es restitueixin els
terrenys ocupats, operació que s'està duent a terme.
Palma, 13 de juny del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AY)
A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió 3652/06 i 3653/06, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relatives a escoletes infantils
municipals (I i II). (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
La Conselleria de Presidència i Esports, a través de la
Direcció General de Serveis Socials, va colAlaborar durant l'any
2005, mitjançant ajudes econòmiques, amb les escoletes
infantils municipals que s'indiquen a l'annex.

Palma, 22 de juny del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
L'annex esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AZ)
A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió 3654/06 i 3655/06, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relatives a escoletes infantils
laborals (I i II). (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
La Conselleria de Presidència i Esports, a través de la
Direcció General de Serveis Socials, va colAlaborar durant l'any
2005, mitjançant ajudes econòmiques, amb les escoletes
infantils municipals que s'indiquen a l'annex.
Palma, 22 de juny del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
L'annex esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta 3770/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a degradació econòmica de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 133 de 19 de maig del 2006).
La pregunta no especifica a què es refereix amb el terme
"degradació econòmica", ni en què es basa per dir que aquest
suposat procés succeeix "enfront de la resta de comunitats".
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.
Així, doncs, durant els darrers anys són patents dos períodes
diferenciats en les tendències de creixement:
1. 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 una certa dinàmica, si bé pateix
una tendència també descendent. Balears és la comunitat amb
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).
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2. A partir del 2004 s'inicia una certa recuperació, tot i que de
forma gradual. El diferencial amb la mitjana espanyola és
menor que en el període anterior. 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).
Palma, 31 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
BE)
A la pregunta 4179/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a tramitació de projectes de
llei (III). (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).
El Govern elabora i aprova els projectes de llei que
considera necessaris per tal de regular les matèries que ho
requereixen i per atendre i donar resposta a les necessitats i
demandes dels ciutadans, d'acord amb els compromisos
electorals adquirits.

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta 3780/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ofertes del tot inclòs.
(BOPIB núm. 133 de 19 de maig del 2006).

Palma, 12 de juny del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

La Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears
no ha rebut cap denúncia de la Secretaria General de Turisme
sobre el fet que hi ha hotels de la nostra comunitat que
ofereixen de forma fraudulenta el tot inclòs.

Ordre de Publicació
BF)
A les preguntes 4180/06 a 4182/06, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a tramitació de
projectes de llei (IV) i a projecte de llei de creació del ColAlegi
Oficial de periodistes, publicitaris i relacions públiques de les
Illes Balears (I i II). (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del
2006).

Palma, 30 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta 4177/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a tramitació de projectes de
llei (II). (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).
El Govern elabora i aprova els projectes de llei que
considera necessaris per tal de regular les matèries que ho
requereixen i per atendre i donar resposta a les necessitats i
demandes dels ciutadans, d'acord amb els compromisos
electorals adquirits, i correspon al Parlament fixar els termes en
què aquests projectes de llei s'han de tramitar.

El projecte de llei de creació del ColAlegi Oficial de
periodistes, publicitaris i relacions públiques de les Illes
Balears s'està tramitant actualment al Parlament, i per tant està
sotmès al procés de debat parlamentari, del qual es derivarà, si
s'escau, la regulació definitiva de l'assumpte objecte d'aquestes
preguntes.
Palma, 12 de juny del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 12 de juny del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BG)
A la pregunta 4183/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement econòmic de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).

Ordre de Publicació

Aquest govern no pensa subvencionar cap estudi o tesi
doctoral del tipus que s'esmenta.

BD)
A la pregunta 4178/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a tramitació de projectes de
llei (II). (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).
Correspon al Parlament fixar la tramitació que han de seguir
els projectes de llei que li remet el Govern.
Palma, 12 de juny del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 2 de juny del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BH)
A la pregunta 4187/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deduccions i/o
desgravacions autonòmiques. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig
del 2006).
En primer lloc cal dir que la comunitat autònoma de les
Illes Balears, d'acord amb la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del
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nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de
règim comú, només té reconeguda capacitat normativa en
l'impost sobre la renda de les persones físiques per crear
deduccions de naturalesa personal i familiar. Així n'ha fet ús
fins ara el Govern de les Illes Balears en la creació de certes
deduccions autonòmiques destinades principalment a la
protecció de certs colAlectius socials com els minusvàlids, la
gent gran, els joves i les famílies nombroses.
Per altra banda cal afegir que, en aquests moments, des de
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació s'estan duent a
terme les tasques d'estudi i anàlisi dels possibles beneficis
fiscals a incloure en la futura llei de mesures que cada any
acompanya la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Palma, 12 de juny del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
BK)
A les preguntes 5087/06 i 5088/06, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a televisió
digital (I i II). (BOPIB núm. 135 de 2 de juny del 2006).
Per poder contestar la seva pregunta m'hauria de definir
quines empreses són afins al PP, en la seva opinió, ja que la
conselleria creu en la independència de tots els mitjans de
comunicació.
El Govern de les Illes Balears ha duit a terme la concessió
de canals digitals amb un concurs obert, amb uns criteris de
barem establerts en els plecs de clàusules acceptats per tots els
licitadors en el moment de presentar-se al concurs i tot el
procediment ha estat subjecte al Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
Palma, 6 de juny del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

BI)
A la pregunta 4188/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Fèlix Fernández i Terrés, relativa a càrrega impositiva de les
famílies. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).
Cal recordar que el projecte de llei de reforma de l'impost
sobre successions i donacions que actualment s'està tramitant
a la seu parlamentària conté una sèrie de beneficis fiscals que
a partir de l'1 de gener del 2007 alleugeriran bastant la càrrega
fiscal que fins ara suportaven els familiars més propers al
causant (fills i cònjuge) en les herències i donacions, i en el
qual l'alleugeriment d'aquesta càrrega fiscal apareix reflectit en
la memòria econòmica d'aquest projecte.
Palma, 12 de juny del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BL)
A la pregunta RGE núm. 5166/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a viatge de la
directora general de Cooperació a Colòmbia. (BOPIB núm.
136 de 9 de juny del 2006).
La directora general de Cooperació durant el viatge que
realitzà a Colòmbia el passat 22 de maig va visitar els projectes
següents:
• Reunió amb l'Asociación Hogares Luz y Vida. Projecte
Programa de protección, prevención, habilitación y
rehabilitación Casa María Auxiliadora; municipi de
Cáqueza.
• Visita al centre d'Acogida de Jóvenes de San Andrés, a
Bogotà. Projecte del SSIM.
• Visita a l'Asociación Hogar Luz y Vida, a Bogotà.

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta 4234/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, relativa a promoció del formatge
Mahón-Menorca. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).
1. L'actuació a la qual vostè fa referència forma part d'un
paquet d'accions amb una quantificació global. Per tant no es
pot quantificar de forma separada de la resta.
2. A la jornada 29 de l'ACB, corresponent al 19 d'abril, el
Menorca Bàsquet jugà el 20 a la pista de l'Akasvayu-Girona.
Palma, 5 de juny del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Al viatge l'acompanyà el cap de
Codesenvolupament, Josep Quevedo García.

servei

de

Palma, 20 de juny del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BM)
A la pregunta RGE núm. 5167/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a viatge de la
consellera a Argentina. (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del
2006).
La Consellera d'Immigració i Cooperació va viatjar el maig
del 2006 a l'Argentina i a Uruguai, acompanyada pel director
general d'Immigració, Comunitats radicades a l'exterior, Cases
i Centres regionals a les Illes Balears, la gerent de la Fundació
Balears a l'Exterior, el cap de premsa i la cap de gabinet de la
Conselleria.
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•
•
•
•

Els motius del viatge són:
La visita als centres balears de la província de Buenos
Aires.
La visita als projectes de cooperació finançats pel Govern
de les Illes Balears tant a l'Argentina com a Uruguai.
La celebració del centenari del Centre Balear a Uruguai.
La realització de diversos contactes per temes
sociosanitaris.

Pel que fa a la previsió d'altres viatges, sí, la consellera
d'Immigració té previst realitzar altres viatges i visitar els
nostres balears a l'exterior, per tal de tenir contacte directe amb
les seves necessitats i facilitar la seva atenció, així com visitar
projectes de cooperació al desenvolupament i tot el que calgui
atendre, sempre que estigui dins les nostres competències.
Palma, 20 de juny del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BN)
A les preguntes RGE núm. 5178/06 i 5179/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
reforma de l'Estatut (I i II). (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del
2006).
El Govern fa les propostes i realitza les actuacions que
considera més convenients per als interessos dels ciutadans de
les Illes Balears.
Palma, 26 de juny del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BO)
A la pregunta RGE núm. 5185/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a censura als
actes del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 136 de 9
de juny del 2006).
L'assumpte a què fa referència la pregunta no és propi del
Govern de la comunitat autònoma.
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La inconcreció de la pregunta i la indefinició de la
informació a què fa referència fa que resulti difícil donar-li una
resposta adequada.
Palma, 26 de juny del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària pel procediment d'urgència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol del 2006, atès l'escrit RGE núm. 5990/06, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, 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 d'admetre a
tràmit la solAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària 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. 5978/06.
• RGE núm. 5979/06.
• RGE núm. 5980/06.
• RGE núm. 5981/06.
• RGE núm. 5981/06.
• RGE núm. 5983/06.
• RGE núm. 5984/06.
• RGE núm. 5985/06.
• RGE núm. 5986/06.
• RGE núm. 5987/06.
• RGE núm. 5988/06.
• RGE núm. 5989/06.
2. Proposicions no de llei:
• RGE núm. 5444/06, relativa a la creació del Consell de
participació de la Dona.
• RGE núm. 7122/05, relativa a la modificació del FOMIT.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 5190/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a desmentits del
Govern. (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del 2006).

B)

SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5991/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual se solAlicita la convocatòria, amb la major brevetat
possible, de la Diputació Permanent, per tal que procedeixi al
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debat i a la votació, si pertoca, de l'escrit RGE núm. 5990/06;
i es donà per assabentada que la Presidència procedirà a la
convocatòria de la Diputació Permanent oportunament.

2. InterpelAlació RGE núm. 6067/06.
3. Proposicions no de llei:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

•
•

RGE núm. 6068/06.
RGE núm. 6069/05.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 3800/06, de l'atenció i dels drets dels menors
de les ILles Balears.

Ordre de Publicació
E)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 5 de juliol del 2006, atès l'escrit RGE
núm. 6083/06, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, conformement amb l'establert per l'article 93 del
Reglament de la Cambra, acordà d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 133, de 19 de maig d'enguany. Aquest termini
ampliat finalitzarà, per a les esmenes de totalitat, el proper dia
10 de juliol, i per a les esmenes parcials el proper dia 27 de
juliol, ambdós d'enguany.

SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 5 de juliol del 2006, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 6085/06, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria, amb
la major brevetat possible, de la Diputació Permanent, per tal
que procedeixi al debat i a la votació, si pertoca, de l'escrit
RGE núm. 6084/06; 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 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)

4. INFORMACIONS

SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària pel procediment d'urgència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 5 de juliol del 2006, atès l'escrit RGE
núm. 6084/06, 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 d'admetre a tràmit la solAlicitud de
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària per al debat
i l'aprovació, 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. 6055/06.
• RGE núm. 6056/06.
• RGE núm. 6057/06.
• RGE núm. 6058/06.
• RGE núm. 6059/06.
• RGE núm. 6060/06.
• RGE núm. 6061/06.
• RGE núm. 6062/06.
• RGE núm. 6063/06.
• RGE núm. 6064/06.
• RGE núm. 6065/06.
• RGE núm. 6066/06.

Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència, mitjançant resolució de dia 31 de
maig del 2006, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
7798/06 de dia 6 de juny del 2006, i en ús de les facultats
previstes a l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de
les Illes Balears, aprovà el nomenament de la Sra. Marta Prunés
Vigo, com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23), amb
efectes econòmics i administratius des de dia 1 de juny del
2006.
Atès l'escrit RGE núm. 5918/06 de dia 23 de juny del 2006,
presentat pel portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual solAlicita el cessament de la
Sra. Marta Prunés Vigo amb efectes econòmics i administratius
des de dia 16 de juny del 2006, atesa la renúncia que efectua la
interessada a la plaça esmentada.
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Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 28 de juny del 2006, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,
Resolc:
1. El cessament de la Sra. Marta Prunés Vigo com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23) adscrita al servei del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 16 de juny del 2006.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord
amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 29 de juny del 2006.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 139.
- Pàg. 5984-5986.
On diu: El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de juny del 2006, ...
Hi ha de dir: El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de juny del 2006, ...
B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 140.
- Pàg. 6027 i 6056. Apartat F)
On diu: Convocatòria d'una sessió plenària extraordinària pel
procediment d'urgència.
Hi ha de dir: SolAlicitud de convocatòria d'una sessió
plenària extraordinària pel procediment d'urgència.
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- Pàg. 6056. Apartat F)
On diu: ..., acordà de convocar sessió plenària extraordinària,
la data de la qual es fixarà oportunament, per al debat i la
votació, ...
Hi ha de dir: ..., acordà d'admetre a tràmit la solAlicitud de
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària per al
debat i la votació, ...
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