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DIPUTACIÓ PERMANENT

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sessions plenàries extraordinàries del Grup Parlamentari

Socialista (RGE núm. 5964/06 i 6084/06).

La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de juliol del 2006, aprovà, per 14 vots a
favor, cap en contra i 3 abstencions, la celebració de sessions
plenàries extraordinàries del grup parlamentari esmentat
(BOPIB núm. 140, de 30 de juny, i 141, de 7 de juliol
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Sessió plenària extraordinària del Grup Parlamentari

Socialista (RGE núm. 5990/06).

La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de juliol del 2006, aprovà, per 9 vots a favor
i 8 abstencions, la celebració de sessió plenària extraordinària
del grup parlamentari esmentat (BOPIB núm. 141, de 7 de
juliol d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, aprovà la Llei de
reforma de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les
Illes Balears.

Palma, a 18 de juliol del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

LLEI DE REFORMA DE LA LLEI 4/2003, DE 26 DE
MARÇ, DE MUSEUS DE LES ILLES BALEARS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició transitòria segona de la Llei 4/2003, de 26 de
març, de museus de les Illes Balears (BOIB número 44, de 3
d’abril del 2006), estableix que els museus i les colAleccions
museogràfiques existents en el moment de l’entrada en vigor de
la Llei de museus, independentment de la seva titularitat,
hauran d’adaptar-se a la normativa vigent en el termini de tres
anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

L’article 29 de l’esmentada Llei 4/2003, de 26 de març, de
museus de les Illes Balears, crea la Junta Interinsular de
Museus per tal de facilitar l’intercanvi d’informació i la
coordinació entre els consells insulars i el Govern de les Illes
Balears, a l’objecte de coordinar els criteris de gestió de les
xarxes de museus de cadascuna de les illes, els programes
d’actuació, les mesures de foment, així com exercir la resta de
funcions que s’estableixin reglamentàriament.

La Junta Interinsular de Patrimoni Històric ha acordat, en
data 22 de maig del 2006, la proposta de modificació de la
disposició transitòria segona de la Llei 4/2003, de 26 de març,
de museus de les Illes Balears, per un termini de tres anys més
a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Article 1

Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei
4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, amb el
text següent:

“ Disposició transitòria segona

Els museus i les colAleccions museogràfiques existents en el
moment de l’entrada en vigor de la Llei de museus,
independentment de la seva titularitat, hauran d’adaptar-se a la
normativa vigent en el termini de sis anys a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta llei.”

Disposició derogatòria única

Resten derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposin al que disposa aquesta llei o ho contradiguin.

Disposició final

Aquesta llei vigirà des de l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 12 de juliol del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5444/06, relativa
a creació del Consell de Participació de la Dona, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, en el
desenvolupament reglamentari de la Llei de la dona, creï el
Consell de Participació de la Dona com a organisme consultiu
i participatiu de les administracions públiques de les Illes
Balears, adscrit a l'Institut Balear de la Dona.

2. Aquest consell tendrà els objectius, la funció i la composició
següents:

Com a objectius prioritaris:

1. Oferir una via de lliure adhesió per fer efectiva la
participació de les dones a través de les associacions i
federacions de dones en el desenvolupament polític, laboral,
social, econòmic i cultural de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

2. Difondre els valors d'igualtat entre les persones sense
discriminació per raó de sexe i defensar els drets i interessos de
les dones.

3. Fomentar l'associacionisme de les dones, per tal de promoure
la integració dels grups i de les associacions de dones de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Ser un interlocutor vàlid davant les administracions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
referència a la problemàtica de les dones relacionant-se amb
elles mitjançant l'Institut Balear de la Dona.

5. Potenciar el benestar social i la qualitat de vida de les dones,
mitjançant la realització d'estudis i proposant les mesures
necessàries als òrgans de l'administració pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l'objecte de
potenciar i millorar la participació de les dones en el
desenvolupament polític, social, laboral, econòmic i cultural.

Quant a les funcions:

1. Promoure mesures i formular suggeriments a l'administració
pública, mitjançant la realització d'estudis, l'emissió d'informes
o altres mitjans, per iniciativa pròpia o quan li sigui sol•licitat.
2. Ser escoltat abans de l'aprovació dels plans d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.

3. Participar en el Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona
amb 4 vocals designades pel ple del Consell de Participació de
les Dones.

4. Fomentar la comunicació, la relació i l'intercanvi entre
organitzacions de les dones i dels distints ens territorials que
tinguin com a finalitat la participació i la representació de les
dones.

5. Impulsar la creació de consells de participació locals i
insulars de les dones de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i potenciar la relació amb altres consells de dones
d'altres comunitats autònomes.

6. Recollir i canalitzar les iniciatives i els suggeriments que
siguin adreçats per persones i colAlectius no representats dins el
Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears.

7. Recollir i canalitzar als òrgans competents les denúncies de
conductes discriminatòries, degudament fonamentades, que
arribin al Consell de Participació de les Dones, sempre que
aquestes puguin ser contràries al principi d'igualtat entre homes
i dones o denigrin les dones. Així mateix, el Consell de
Participació de les Dones podrà denunciar per pròpia iniciativa
qualsevol dels actes o de les conductes abans esmentades.

8. Proposar als poders públics l'adopció de mesures
relacionades amb els objectius que són propis del Consell de
Participació de les Dones de les Illes Balears i instar que es
garanteixi el compliment dels drets de les dones a tots els
àmbits.

9. Ser informat de tots els projectes presentats així com de les
quantitats assignades mitjançant la concessió de subvencions a
organitzacions sense ànim de lucre, dins les partides establertes
per fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

10. Qualsevol altra funció relacionada amb les dones que se li
pugui encomanar.

Quant a la composició:

Podran ser components de ple dret del Consell de
Participació de les Dones de les Illes Balears:

1. Les associacions de dones o federacions constituïdes per
dones, amb l'àmbit d'actuació dins la comunitat autònoma de
les Illes Balears, sempre que compleixin els requisits següents:

- Estar degudament constituïdes i inscrites i actualitzats els
seus estatuts en el Registre d'associacions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. 
- Desenvolupar activitats en defensa i promoció de la
igualtat de drets i oportunitats de les dones.
- No perseguir fins lucratius.

2. Les seccions de dones de les altres associacions amb caràcter
social que compleixin els requisits del punt 1 amb els requisits
següents:

- Que constitueixin una entitat o àrea diferenciada de les
associacions o federacions corresponents, amb plena
autonomia funcional en relació amb l'estudi, la formació, la
programació i la direcció d'activitats de promoció per a les
dones.
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3. Les seccions de dones dels sindicats i patronals més
representatius dins l'àmbit de la comunitat autònoma i els
partits polítics amb representació parlamentària.

4. Les persones designades per les persones titulars de les
conselleries competents en matèria de treball, salut, educació,
família i economia.

5. A més podran ser admesos altres membres observadors o
persones expertes en la matèria amb veu i sense vot, quan així
ho aprovi l'assemblea general i per un període màxim d'un
any."

A la seu del Parlament, 12 de juliol del 2006
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7122/06, relativa
a modificació del fons de finançament per a la modernització
de destinacions turístiques madures (FOMIT), i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a la modificació del Reial Decret 721/2005 i de l'Ordre
ministerial, de 24 de setembre del 2005, en el sentit que
l'Ajuntament de Palma i el Consorci per a la Remodelació
Integral de la Platja de Palma puguin accedir als fons de
finançament prevists en aquestes disposicions, o bé que es
sobreentengui que l'àmbit territorial de l'entitat susceptible
d'acollir-se als fons es refereix a l'àmbit d'actuació del projecte
de reconversió."

A la seu del Parlament, 12 de juliol del 2006
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la
InterpelAlació RGE núm. 5961/06, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears sobre els fonaments i els mètodes utilitzats per forçar
el tràmit de lleis contra les normes bàsiques que el regeixen.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals,
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Joan Font
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni
Diéguez i Seguí i l'Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5949/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a irregularitats a l'Ajuntament de Santa Margalida (I).(BOPIB
140 de 30 de juny del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5950/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a irregularitats a l'Ajuntament de Santa Margalida (II).(BOPIB
140 de 30 de juny del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5951/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni per al
manteniment de cinc carreteres a Eivissa (I).(BOPIB 140 de 30
de juny del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5952/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni per al
manteniment de cinc carreteres a Eivissa (II).(BOPIB 140 de
30 de juny del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5953/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port esportiu
a es Viver.(BOPIB 140 de 30 de juny del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5954/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus
hospitalaris (I).(BOPIB 140 de 30 de juny del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5955/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus
hospitalaris (II).(BOPIB 140 de 30 de juny del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5956/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners a
canvi de favors administratius.(BOPIB 140 de 30 de juny del
2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5957/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conseqüències del referèndum sobre l'Estatut català.(BOPIB
140 de 30 de juny del 2006).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, debaté la Pregunta
RGE núm. 5960/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal
i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empresa
Yanko.(BOPIB 140 de 30 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 4 de juliol del 2006, rebutjà l'Esmena a la
totalitat de devolució RGE núm. 4838/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds al Projecte de llei
RGE núm. 2872/06, d'avaluacions d'impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 4 de juliol del 2006, rebutjà les esmenes
a la totalitat RGE núm. 5262/06, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 5296/06, del Grup
Parlamentari Socialista i RGE núm. 5393/06, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista al Projecte de llei RGE
núm. 2992/06, de l'esport de les Illes Balears. (BOPIB núm.
130 de 28 d'abril del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 4 de juliol del 2006, rebutjà les esmenes
a la totalitat RGE núm. 5470/06, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, RGE núm. 5650/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i RGE núm. 5686/06,
del Grup Parlamentari Socialista al Projecte de llei RGE núm.
3322/06, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, rebutjà l'esmena a
la totalitat de devolució RGE núm. 4839/06, del Grup
Parlamentari Socialista al Projecte de llei RGE núm. 2962/06,
municipal i de règim local de les Illes Balears. (BOPIB núm.
129 de 21 d'abril del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:
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Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei, RGE núm. 5962/06 del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospital de referència.
(BOPIB núm. 140 de 30 de juny del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei, RGE núm. 5963/06 del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ensenyament en llengües
estrangeres als alumnes dels centres sostinguts amb fons
públics de les Illes Balears. (BOPIB núm. 140 de 30 de juny
del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment de tramitació directa i per lectura única del

Projecte de llei RGE núm. 5622/06.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, acordà, per 31 vots
a favor, cap en contra i cap abstenció, que el projecte de llei
esmentat, de reforma de la Llei 4/2003, de 26 de març, de
museus de les Illes Balears (BOPIB núm. 138, de 16 de juny
d'enguany) es tramitàs pel procediment de tramitació directa i
per lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 5958/06 i 5959/06.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, quedaren
decaigudes les dues preguntes esmentades, presentades per la
diputada Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a programa PROA a Calvià i
a dotació per a projectes de cooperació internacional (BOPIB
núm. 140, de 30 de juny d'enguany), atesa l'absència de la
diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 5978/06 a 5989/06.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 11 de juliol del 2006, el portaveu del
Grup Parlamentari Popular retirà les preguntes que es
relacionen a continuació, totes presentades per diputats del
Grup Parlamentari Popular i publicades al BOPIB núm. 141, de
7 de juliol d'enguany:

• RGE núm. 5978/06, del diputat Hble. Sr. Francesc Molina
i Fresneda, relativa a colAlaboració entre el Consell Superior
d'Esports i la Conselleria de Presidència.

• RGE núm. 5979/06, del diputat Hble. Sr. Miquel Munar i
Cardell, relativa a previsions en relació amb el nou hospital
de Menorca.
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• RGE 5980/06, de la diputada Hble. Sra. Maria Binimelis i
Amengual, relativa a ajudes per a dones que demanen
reducció de jornada.

• RGE núm. 5981/06, del diputat Hble. Sr. Joan Font i
Rosselló, relativa a justificació per part de l'Ajuntament de
Petra de la subvenció per al centre de dia de Ca ses
Monges.

• RGE núm. 5982/06, del diputat Hble. Sr. Antoni Pastor i
Cabrer, relativa a inversions realitzades pel Consell
Superior d'Esports en els darrers dos anys.

• RGE núm. 5983/06, del diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i
Mut, relativa a llicències per pescar des de l'embarcació.

• RGE núm. 5984/06, del diputat Hble. Sr. Fernando Rubio
i Aguiló, relativa a casos de transfuguisme a Mallorca.

• RGE núm. 5985/06, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, relativa a modificació de l'impost de successions
i donacions.

• RGE núm. 5986/06, del diputat Hble. Sr. Miquel Jerez i
Juan, relativa a convocatòria de sessions extraordinàries per
tramitar projectes de llei.

• RGE núm. 5987/06, del diputat Hble. Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, relativa a previsions per reduir el nombre
d'interins.

• RGE núm. 5988/06, del diputat Hble. Sr. Eduard Puche i
Castillejo, relativa a entrada en funcionament de la primera
línia de metro.

• RGE núm. 5989/06, de la diputada Hble. Sra. Assumpta
Vinent i Barceló, relativa a novetats en matèria de seguretat
a les platges.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5556/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures correctores del
pressupost d'IB3. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5553/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'implicació de l'ens
públic Radiotelevisió Espanyola de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5557/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retransmissió dels partits
PDV d'Eivissa. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5551/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats a la graella
de programació. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5555/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de les
retransmissions esportives. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del
2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5552/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat d'IB3 Ràdio
a l'exterior dels estudis. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del
2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5554/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió de partits de
futbol del campionat mundial. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny
del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5550/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'audiència. (BOPIB
núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5572/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a desviació
pressupostària. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5573/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a estudi de
qualitat lingüística. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5558/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació econòmica
d'IB3. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
5559/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos d'IB3 per
publicitat. (BOPIB núm. 138 de 16 de juny del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Directora General de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

24/06, integral de la joventut.

 La Comissió d'Assumptes Socials, en sessió extraordinària
de dia 4 de juliol del 2006, procedí a elaborar el dictamen del
projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 117, de 16
de gener del 2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2006.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6205/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes sobre els
valors que han de primar en la gestió i el funcionament de les
institucions públiques de les Illes Balears. (Mesa de 19 de
juliol del 2006).

Palma, a 19 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Molt HBle. Sr. President
del Govern de les Illes Balears, sobre la política general del
Govern de les Illes sobre els valors que han de primar en la
gestió i el funcionament de les institucions públiques de les
Illes Balears.

Palma, a 11 de juliol del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6285/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5961/06, relativa a
política general del Govern de les Illes Balears sobre els
fonaments i mètodes utilitzats per forçar el tràmit de lleis
contra les normes bàsiques que el regeixen. (Mesa de 19 de
juliol del 2006).

Palma, a 19 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
5961/06, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears sobre els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el



BOPIB núm. 143 - 21 de juliol del 2006 6125

tràmit de lleis contra les normes bàsiques que el regeixen, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha hagut
una actuació abusiva del Govern de les Illes Balears en
prorrogar de facto el període ordinari de sessions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abstenir-se de promoure conductes
reglamentàriament fraudulentes.

Palma, a 12 de juliol del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6181/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a llocs de treball de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6182/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a llistats de contractes d'alta qualificació.
(Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6190/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a I Fira porno de les Illes Balears. (Mesa de 19 de
juliol del 2006).

RGE núm. 6286/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal eventual (I). (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6287/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal eventual (II). (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6288/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal eventual (III). (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6289/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fons de cooperació municipal (I). (Mesa de 19 de juliol del
2006).

RGE núm. 6290/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fons de cooperació municipal (II). (Mesa de 19 de juliol del
2006).

RGE núm. 6291/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fons de cooperació municipal (III). (Mesa de 19 de juliol del
2006).

RGE núm. 6292/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments superiors a 3.000 euros. (Mesa de 19 de juliol del
2006).

RGE núm. 6293/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despesa de la Conselleria de Turisme en grans esdeveniments.
(Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6294/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses en projectes/programes per a l'eradicació de la
pobresa. (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6295/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Targeta Verda. (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6312/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a piscina del Sr. Pedro J. Ramírez.
(Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6313/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a piscina del Sr. Pedro J. Ramírez (II).
(Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6314/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a piscina del Sr. Pedro J. Ramírez (III).
(Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6318/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a I Fira porno de les Illes Balears (II). (Mesa de 19 de
juliol del 2006).

Palma, a 19 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.

Relació de llocs de feina de la comunitat autònoma de les
Illes Balears indicant les dades: C. Unitat, C. Lloc, lloc,
destinació, DT, N.L., C. esp., CD, TL, FP, AP, GR, Cos, Dif.
homolog., requisits, observ., N. cat., R.D., Aplic. pressup., grup
dot., ordre, núm. pers., llinatges i nom, DNI, titular, S.A., FO,
cosos, rel. I indicant si les persones que els ocupen ho fan com
a titulars o provisionalment.
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Palma, a 10 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Llistat de contractes d'alta qualificació de les empreses
públiques o participades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb expressió del nom de l'empresa, el nom de les
persones, la data d'alta i el sou.

Palma, a 7 de juliol del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern muntar un estand institucional a la I Fira
porno per a promocionar la Targeta Verda?

Té previst el Govern solAlicitar als organitzadors de la I Fira
porno de les Illes Balears que presentin una mostra del local
Rasputin de Moscou?

Quin membre del Govern inaugurarà la I Fira porno de les
Illes Balears?

Ha previst el Govern alguna degustació, com és habitual en
altres fires, en el marc de la I Fira porno de les Illes Balears?

Ha previst el Govern horaris extraordinaris d'obertura de la
I Fira porno de les Illes Balears per permetre la conciliació de
la vida familiar?

Està prevista una presentació de la Guia sexual, editada i
retirada per l'Ajuntament de Palma, en el marc de la I Fira
porno de les Illes Balears?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les persones eventuals que treballen a la
Conselleria de Medi Ambient en aquesta legislatura que
finalitzaran el seu treball el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat de referència actual?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les persones eventuals que treballen a cadascuna
de les empreses públiques i/o organismes autònoms dependents
de la Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les persones eventuals que treballen a Menorca
i a Eivissa i Formentera dependents de la Conselleria d'Interior
del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quins ajuntaments de les Illes Balears té el Govern
convenis a càrrec dels recursos econòmics prevists al Fons de
Cooperació Municipal del Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 escrita.

Quins són els recursos econòmics del Fons del Cooperació
Municipal afectats per despesa compromesa via conveni del
Govern de les Illes Balears amb cadascun dels ajuntaments de
les Illes Balears?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes i el pressupost assignats que
justifiquen la signatura de convenis entre el Govern de les Illes
Balears i cadascun dels ajuntaments de les Illes a càrrec del
Fons de Cooperació Municipal?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de pagaments superiors a 3.000 euros
fets a càrrec dels pressuposts de l'IBATUR corresponents a
l'any 2005?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el desglossament de la despesa efectuada el 2005
dins el concepte grans esdeveniments gestionats per la
Conselleria de Turisme?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el desglossament de la relació de conceptes i
despeses inclosos en els projectes o programes d'intervenció
social integral per a l'eradicació de la pobresa que ha presentat
el Govern de les Illes Balears per ser finançats amb recursos de
l'Estat en compliment del conveni signat el 21 de novembre del
2005?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost econòmic de la publicitat formulada entorn
a la Targeta Verda, especificant-ne la publicitat als mitjans de
comunicació, a les tanques publicitàries i a d'altres fulletons el
2005?

Palma, a 12 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins criteris didàctics i pedagògics avalen que el projecte
de visites a la piscina del Sr. Pedro J. Ramírez sigui un projecte
educatiu?
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Quins arguments didàctics i científics pensa aportar la
Conselleria d'Educació per demostrar a la societat en general,
i especialment als menors, que una piscina construïda en un lloc
ecològicament i legalment inedificable és una piscina
"ecològicament sostenible"?

Palma, a 13 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ha previst la Conselleria d'Educació i Cultura l'edició d'una
guia adreçada als ensenyants que acompanyin els infants a
nedar a la piscina del Sr. Pedro J. Ramírez per poder trobar
respostes a possibles preguntes dels menors com: "Per què aquí
hi ha una piscina just damunt del penya-segat i a un amic de
mon pare no li han deixada fer?"

Palma, a 13 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

No creu el conseller d'Educació i Cultura que avalar "el
projecte educatiu" de la piscina del Sr. Pedro J. Ramírez és
donar la raó a totes aquelles persones, entitats i partits que fa
temps l'acusen de fomentar l'elitisme?

Palma, a 13 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines persones ha designat el conseller de Comerç,
Indústria i Energia per determinar què és erotisme i què és
pornografia a la I Fira Eròtica de les Illes Balears?

Quina titulació o preparació especial se'ls ha exigit per
exercir aquesta missió?

Ha donat el conseller algun criteri als censors? Quin?

Quin règim sancionador aplicarà el conseller si en algun
moment de la fira es practica la pornografia en comptes de
l'erotisme?

Palma, a 14 de juliol del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6193/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a I Fira Eròtica (I). (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6194/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a I Fira Eròtica (II). (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6195/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a I Fira Eròtica (III). (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6196/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Fira
Eròtica (IV). (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6197/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creixement econòmic de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juliol
del 2006).

RGE núm. 6198/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baranes de
protecció. (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6199/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultat
pressupostari de l'exercici 2004. (Mesa de 19 de juliol del
2006).

RGE núm. 6200/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de contractació. (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6201/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta de
formigó a Sant Jordi (Eivissa). (Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6202/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
decret de competència lingüística. (Mesa de 19 de juliol del
2006).
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RGE núm. 6203/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informe de la Facultat d'Educació de la UIB. (Mesa de 19 de
juliol del 2006).

RGE núm. 6204/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a qualitat
de la sobrassada de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juliol del
2006).

Palma, a 19 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, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Indústria del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quins productes de la terra pensava promocionar a la I Fira
Eròtica celebrada al recinte firal de Palma?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius s'ha rescindit el contracte amb l'empresa
que organitza la I Fira Eròtica de Palma?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quin índex de fidelització de visitants pensava aconseguir
el conseller de Turisme amb la celebració de la I Fira Eròtica?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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.

Ha rebut el Govern de les Illes Balears pressions de grups
conservadors per resoldre el contracte per a la celebració d'una
I Fira Eròtica  a IFEBAL?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El fort dèficit de les finances públiques denunciat per la
Sindicatura de Comptes és conseqüència que les Illes Balears
ocupin amb el president Matas el darrer lloc d'Espanya en
creixement econòmic?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula 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 què continua el Govern de les Illes Balears instalAlant
baranes de protecció ilAlegals a les autovies en construcció a
l'illa d'Eivissa?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 a la consellera d'Obres Públiques,
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Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al conseller d'Hisenda el resultat
pressupostari de l'exercici 2004 (+ 256,6 milions d'euros), una
vegada conegut l'informe de la Sindicatura de Comptes
corresponent a aquest exercici 2004?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin argument ens pot oferir el conseller d'Hisenda per
justificar la dubtosa i la inadequada tramitació dels expedients
de contractació corresponents a l'exercici pressupostari del
2004?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu s'instalAla una planta de formigó a la zona de
Sant Jordi i Platja den Bossa enmig d'un nucli urbà?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller d'Educació i Cultura
que el claustre del ColAlegi La Salle hagi rebutjat aplicar el
Decret de competència lingüística?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Coneix el Sr. Conseller d'Educació i Cultura l'informe
elaborat per la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes
Balears respecte del contingut del Decret per fomentar la
competència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes
dels centres no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb
fons públics?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres la consellera d'Agricultura per
millorar la qualitat de la sobrassada de les Illes Balears?

Palma, a 11 de juliol del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6191/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al patrimoni de les cambres agràries.
(Mesa de 19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6206/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'una comissió no permanent d'investigació
per analitzar la contractació i el nomenament de funcionaris
i treballadors de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 19
de juliol del 2006).

RGE núm. 6207/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a moderació de la despesa pressupostària d'IB3.
(Mesa de 19 de juliol del 2006).
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RGE núm. 6325/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació del termini de la Hipoteca Jove. (Mesa de
19 de juliol del 2006).

RGE núm. 6326/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes als estudiants universitaris. (Mesa de 19 de
juliol del 2006).

Palma, a 19 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 55.4, 56 i 57 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista solAlicita al president de
la Cambra la convocatòria urgent de la Diputació Permanent
amb el següent ordre del dia:

Punt únic: Proposició no de llei relativa al patrimoni de les
cambres agràries.

El patrimoni de les cambres agràries de les Illes Balears s'ha
anat formant al llarg dels anys gràcies a les quotes dels
agricultors i ramaders. Aquest patrimoni, format per béns
immobles i mobles, podria ser de gran utilitat al sector agrari;
però la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha anunciat la seva
venda en pública subhasta.

Abans que no es produeixi la venda, el Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, d'acord amb els articles 55.4, 56 i 57
del Reglament de la Cambra, solAlicita la convocatòria urgent
de la Diputació Permanent per tal de debatre i votar la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a cedir el
patrimoni de les cambres agràries a les cooperatives agràries
existents als municipis on estiguin ubicats els béns de les
cambres agràries o, en cas de no existir cooperativa agrària, a
l'ajuntament.

Palma, 11 de juliol del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears ha posat de manifest l'ús pervers que, des de la
Conselleria de Medi Ambient, s'ha fet de la contractació i del
nomenament del personal de la Conselleria de Medi Ambient
i dels organismes dependents declarant la seva nulAlitat.

L'elevat nombre de persones contractades o nomenades a
diferents llocs de feina des de l'inici de la legislatura, tant a la
mateixa conselleria com a altres òrgans dependents d'aquesta,
indueixen a pensar que es pugui haver vulnerat la normativa per
la qual s'han de regir aquestes actuacions.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent d'investigació per analitzar la
contractació i el nomenament de funcionaris i treballadors a la
Conselleria de Medi Ambient, empreses i organismes
dependents d'aquesta.

Palma, a 11 de juliol del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

En el primer trimestre d'enguany l'ens públic de RTVIB ha
tingut una desviació pressupostària de 7 milions d'euros.

Això ha provocat que des de la Conselleria d'Hisenda s'hagi
habilitat un crèdit a favor d'IB3 per aquest import ampliable a
30 milions d'euros.

Aquesta imprevisió pressupostària fa que es consolidi un
model de televisió i ràdio públiques insostenible
econòmicament.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a moderar la despesa pressupostària d'IB3 ràdio i
televisió evitant desviacions del pressupost tal i com ha
ocorregut en el primer trimestre del 2006.

Palma, a 11 de juliol del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Davant les dificultats que tenen els joves per accedir a un
habitatge, situació que els obliga a retardar la seva natural
aspiració a un projecte de vida independent i davant una realitat
evident que els nostres joves desitgen viure a la seva pròpia
casa i el 73,6% dels enquestats desitgen, a més a més, accedit
al mercat de l'habitatge. Davant el fet que l'accés a un habitatge
digne és un dret dels ciutadans, el Govern de les Illes Balears
va posar en marxa la Hipoteca Jove el passat mes d'octubre del
2005, dirigida als quasi 300.000 joves que viuen a les nostres
illes.

La Hipoteca Jove nasqué amb l'objectiu que els joves entre
els 18 i els 35 anys residents a les nostres illes no hagin de
menester donar una gran entrada o un aval per poder comprar
el seu primer habitatge, ja que el Govern de les Illes Balears
avala l'entitat financera la quantitat superior al 80% del valor de
l'habitatge pel qual es constitueix la hipoteca, tot això, a més,
amb unes condicions avantatjoses.

Per dur a terme la Hipoteca Jove, el Govern de les Illes
Balears ha formalitzat convenis amb les entitats financeres Sa
Nostra, La Caixa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bancaja,
Vaja de Ahorros del Mediterráneo, Colonya Caixa de Pollença,
Caixa Rural, Santander Central Hispano, Caja Madrid i Banca
March. Als convenis formalitzats amb aquestes entitats
financeres se n'estableix una durada fins al 31 de desembre del
2006, amb la possibilitat de pròrroga per consentiment mutu
d'ambdues parts.

Els resultats de la Hipoteca Jove han sobrepassat totes les
expectatives ja que des de la seva posada en funcionament s'han
rebut 26.936 cridades, hi ha hagut 44.790 visites a la web i
s'han tramitat 4.686 solAlicituds.

Amb la Hipoteca Jove, el Govern de les Illes Balears ha
ajudat en només 9 mesos de funcionament que 4.686 joves
puguin accedir a un primer habitatge. Es tracta d'una mesura
amb la qual es vol arribar al major nombre de joves possible,
amb uns límits amplis i amb procediments de tramitació
senzills i ràpids.

La Hipoteca Jove del Govern de les Illes Balears ha estat
pionera a tota Espanya i són moltes les comunitats autònomes
interessades en la seva implantació.

Cap de les mesures posades en marxa pel Ministerio de la
Vivienda del Govern d'Espanya, a través del pla de xoc i de la
Sociedad Pública de Alquiler, no han estat efectives i no han
demostrat estar molt enfora de la realitat de la nostra societat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que prorrogui els convenis formalitzats amb les
entitats financeres per dur endavant la Hipoteca Jove del
Govern de les Illes Balears durant un any més, fins al 31 de
desembre del 2007.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que prengui mesures com la Hipoteca Jove del
Govern de les Illes Balears que permetin l'accés dels joves a un
habitatge digne.

Palma, a 17 de juliol del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

L'increment i els reconeixements de títols entre la
Universitat de les Illes Balears i diferents universitaris
estrangers junt amb l'augment del caràcter globalitzador de les
ensenyances fan que cada vegada més alumnes necessitin el
suport del Govern de les Illes Balears per continuar els seus
estudis o realitzar estudis concrets a altres universitats de
l'estranger.

Atesos la importància de la mobilitat entre els estudiants
universitaris i el reconeixement que suposa en alguns casos dins
el mercat laboral haver pogut tenir l'oportunitat de cursar part
dels seus estudis a universitats prestigioses en els diversos
camps educatius, ens obliga a fer front a una necessitat més
creixent amb partides pressupostàries cada vegada més
generoses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les partides pressupostàries
corresponents per a l'any 2007 per donar un millor suport a
aquells estudiants universitaris que realitzin part dels seus
estudis a universitats estrangeres.

Palma, a 17 de juliol del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6319/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista relativa a revocació del Decret de la ministra de
Medi Ambient sobre la privatització del domini públic, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 19 de juliol del 2006).

Palma, a 19 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

La ministra de Medi Ambient ha dictat un decret que, a la
pràctica, suposa la privatització del domini públic d'un espai
ocupat per una piscina privada a la Costa dels Pins.

Les condicions "imposades" al propietari de la piscina, de
permetre visites guiades als escolars del municipi de Son
Servera, s'emparen en suposats criteris pedagògics i d'educació
mediambiental, certificats pel conseller d'Educació del Govern
de les Illes Balears. Al respecte cal preguntar-se: quins criteris
pedagògics i quina educació mediambiental es pot derivar d'una
construcció ilAlegal que envaeix el domini públic i impedeix el
pas al qual per llei tenen dret tots els ciutadans?

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Instar la ministra de Medi Ambient del Govern espanyol a
revocar el decret que autoritza a un particular l'ocupació del
domini públic mitjançant una construcció ilAlegal a un espai
de la Costa dels Pins de Mallorca.

2. Instar la ministra de Medi Ambient del Govern espanyol a
emprendre les accions legals per tal de restituir la legalitat
a aquest espai i preservar el domini públic.

3. Reprovar el conseller d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears per certificar criteris pedagògics on
s'infringeix la llei i es vulneren els drets dels ciutadans. 

Palma, a 14 de juliol del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1593/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
personal d'ambulàncies. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del
2005).

Quina qualificació s'exigeix al personal d'ambulàncies i
qui controla que es compleixi?

El personal de les ambulàncies és sanitari i no sanitari.

El personal sanitari (metges i infermeres) que medicalitzen
les ambulàncies de Suport Vital Avançat, depèn de la Gerència
del 061, estan en possessió de la titulació referida i a més tenen
la formació en emergències sanitàries.

El personal no sanitari està representant per conductors i
ajudants. Depenen de l'empresa concessionària del transport.
Per les exigències recollides en els plecs del concurs de
transport sanitari, s'exigeix que tenguin coneixements de les
tècniques bàsiques de primers auxilis, així com tots els
permisos exigits a la legislació vigent (RD 619/1988, de 17
d'abril).

Per garantir la qualitat d'aquests coneixements s'estableix un
pla de formació, a disposició de l'empresa, que asseguri la
preparació adequada del personal. Aquest pla de formació i els
professionals sanitaris formadors, estan acreditats per la
Gerència del Servei de Salut.

La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1594/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a serveis
de les ambulàncies. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del
2005).

Quin controla que les ambulàncies estiguin sempre
disponibles i no s'emprin per a serveis privats tal com traginar
patates, marbres, etc.?

El control de les ambulàncies el realitza el Servei Balear de
la Salut a través de la Central de Coordinació del 061 (CC061).
Les ambulàncies realitzen única i exclusivament missions
relacionades amb el transport sanitari, entre les que es troben
les actuacions següents:

a) Assistència urgent als pacients, traslladant els mitjans
adequats i els especialistes al lloc de l'incident.

b) Transport secundari de pacients entre centres sanitaris de
la comunitat autònoma que la CC061 estableixi com urgent.

c) Trasllat de personal sanitari per a l'atenció de la demanda
urgent durant els períodes d'atenció continuada en els centres
assistencials que la CC061 determini.
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d) Medicalització de les ambulàncies amb el suport vital
bàsic pel personal sanitari en aquelles situacions que així ho
determini la CC061.

e) Ús d'aquests vehicles per a dispositius de risc previsible.
f) Ús d'aquests vehicles per al desplaçament o recollida

urgent a l'aeroport o en qualsevol altre punt procedent del
transport aeri, o dels centres sanitaris, del  personal assistencial
d'emergències en servei, així com d'òrgans, teixits, mostres,
derivats, o qualsevol altre tipus de material sanitari, d'acord
amb les instruccions que determini la CC061.

g) Ús d'aquests vehicles per a la participació en la docència
i els simulacres que permetin l'ensinistrament dels professionals
sanitaris.

h) Transport dels pacients que siguin considerats d'urgència
per la CC061 i sota la seva prescripció hagin de ser traslladats
des del seu domicili, PAC, centre de salut o via pública a
qualsevol centre sanitari.

i) Transport de pacients que hagin de ser evacuats per via
aèria des del centre sanitari o domicili fins a l'helicòpter o avió.

j) En definitiva, per ser vehicles assignats en exclusiva per
al 061 es podran utilitzar per a qualsevol altra missió de tipus
sanitari que consideri la CC061 com d'urgent realització.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2105/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a model
de gestió per al futur Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 78 d'11 de
març del 2005).

Quin model de gestió té previst la Conselleria de Salut i
Consum per al futur hospital d'Inca?

A dia d'avui s'avaluen les distintes alternatives de gestió  al
model organitzatiu.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2224/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
conveni amb la Generalitat Valenciana. (BOPIB núm. 79 de
18 de març del 2005).

S'ha signat algun conveni i/o acord sobre gestió de
farmàcia i/o informació per al control i l'explotació de la
prestació farmacèutica, amb la Generalitat Valenciana?

El 6 de juliol del 2004 se va signar el conveni de
colAlaboració en matèria de sistemes d'informació de prestació
farmacèutica i bases de dades de farmacoteràpia entre la
Conselleria de Salut de la Generalitat Valenciana i la
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2226/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
programa de salut bucodental. (BOPIB núm. 79 de 18 de març
del 2005).

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Salut
i Consum referent al programa de salut bucodental?

La Conselleria de Salut i Consum ha impulsat el Decret
87/2005, de 29 de juliol, de gestió de la prestació sanitària en
matèria de salut bucodental a la població d'entre 6 i 15 anys de
les Illes Balears (publicat en el BOIB núm. 117, de 6 d'agost de
2005).

El decret té dos objectius: per una banda, establir els criteris
essencials d'actuació que han de regir en la gestió de la
prestació sanitària en matèria de salut bucodental, destinada als
nins d'entre 6 i 15 anys de les Illes Balears. I d'altra banda,
regular un sistema de contractació i pagament dels odontòlegs
i estomatòlegs privats adherits al programa, que han de dur a
terme l'assistència bucodental. A més, preveu que les
actuacions també es realitzin amb els mitjans propis del Servei
de Salut de les Illes Balears. 

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 2359/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
informe sobre el restaurant Mcdonald's. (BOPIB núm. 80 d'1
d'abril del 2005).

Per escrit de dia 17 de gener del 2002, la Comissió Insular
d'Activitats Classificades de l'illa de Mallorca va solAlicitar
informe de la Conselleria de Sanitat sobre el restaurant
McDonald's al polígon de Son Matzarí d'Inca. Per què no ha
emès el dit informe tot i les reiterades demandes de la CIAC?
Té intenció de dictar-lo? Quan? Sap en quin sentit?

De la informació que consta en els arxius de la conselleria,
s'observa que arrel de la petició de l'Ajuntament d'Inca (23 de
juny del 2000) i com a tràmit per resoldre l'expedient de
llicència municipal del restaurant Mcdonald's en el polígon de
Son Matzarí d'Inca, es va requerir informe sanitari sobre el
projecte de l'esmentat establiment. Per part dels tècnics del
centre comarcal d'Inca es va fer el corresponent informe el dia
5 de setembre del 2000, així com un altre complementari el 5
d'octubre del 2000, els quals es varen remetre a l'Ajuntament
d'Inca que havia estat el peticionari. En els esmentats informes
es feia constar que els mateixos eren també vàlids per a la
Comissió d'Activitats Classificades.

No consta en els arxius que hi hagi hagut petició de forma
directa per part de la Comissió d'Activitats Classificades ni
d'altres informes al respecte.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2360/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a policia
sanitària mortuòria. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

Quins motius científics avalen que la disposició transitòria
del Decret 87/04, de 15 d'octubre, que modifica el Reglament
105/97, de 24 de juliol, de policia sanitària mortuòria, faci
distincions entre la protecció dels perímetres dels cementiris
segons si són o no anteriors a l'any 1997?

Els motius que avalen que la disposició transitòria del
Decret 87/04, de 15 d'octubre, que modifica el Reglament de
24 de juliol, de policia sanitària mortuòria, faci distincions
entre la protecció dels perímetres dels cementiris segons si són
o no anteriors a l'any 1997, és perquè qualsevol legislació no té
efecte retroactiu. Atès l'existència del Decret 105/97, pel qual
s'aprova el Reglament de la policia sanitària mortuòria de la
nostra comunitat, ens havíem de retrotreure en aquest any, que
és la data que per part de la nostra comunitat autònoma
s'aprova per primera vegada una normativa específica en
aquesta matèria. La modificació del Decret 105/97 ha de
respectar les condicions que es reconeixen en els cementiris
existents i en funcionament amb anterioritat a l'esmentat decret.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 2438/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cas
Blanca Iglesias De la Iglesia, actuacions per part del Govern.
(BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

Quines actuacions concretes es duran a terme per part del
Govern de les Illes Balears respecte de les informacions
aparegudes als mitjans de comunicació sobre la treballadora
Blanca Iglesias de la Iglesia, treballadora de l'empresa
pública IBANAT, que no disposa de la titulació superior?

El Govern de les Illes Balears, a través de l'Institut Balear
de la Natura, en relació a les informacions aparegudes en els
mitjans de comunicació sobre la no disposició de la
treballadora d'IBANAT, Blanca Iglesias, de titulació superior,
va obrir un expedient informatiu reservat per tal d'esbrinar els
fets i si calia, depurar responsabilitats, expedient que es va
trametre fins que la treballadora va extingir la seva relació
laboral amb l'IBANAT. En aquest moment es va trametre el
resultat de tot el que s'havia esbrinat al ministeri fiscal.

Palma, 15 de setembre de 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 2625/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
personal als CAD. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

Quants de metges, psicòlegs, treballadors socials i
auxiliars administratius hi ha a cadascun dels CAD (Centre
d'atenció a drogodependents) de la Conselleria de Salut i
Consum? Especificau quina és la situació laboral de
cadascuna d'aquestes persones i la durada del seu contracte.

Els CAD són centres d'atenció a les drogodependències i
centres de tractament ambulatori, distribuïts en funció dels
centres de salut assignats a la població.

A Palma hi ha quatre CAD, sectoritzats per zones, cada un
d'ells està format per un metge, un psicòleg, un treballador
social i un auxiliar administratiu, a més d'un guàrdia de
seguretat.

En el CAD II hi ha també un altre metge (20% de la
jornada) i una treballadora social (20% de la jornada), degut a
la forta pressió assistencial que existeix en aquest CAD.

En el CAD III hi ha a més una infermera i és la nostra
voluntat estendre aquest valuós personal als altres CAD per
donar una major cobertura assistencial.

Tot el personal és de caràcter interí, excepte els funcionaris
(psicòlegs del CAD I i CAD IV, així com la treballadora social
CAD IV). Tot el personal no funcionarial ha passat a dependre
de GESMA des de l'1 de gener del 2005, amb un increment en
la despesa que això suposa, però així hem aconseguit l'objectiu
de donar una major estabilitat als professionals i estar dins la
xarxa sociosanitària, perquè anteriorment aquest personal
estava contractat per la conselleria pel projecte d'inversió, amb
contractes d'obra i servei. 

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 2626/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
mitjana d'actuacions als CAD. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del
2005).

Quina és la mitjana mensual d'actuacions (cites o
entrevistes) que reben els usuaris de cadascun dels CAD
(centres d'atenció a drogodependents) de la Conselleria de
Salut i Consum els darrers sis mesos?

Les mitjanes mensuals són: CAD I, 261 actuacions per mes;
CAD II, 309,1 actuacions per mes; CAD III, 295,3 actuacions
per mes; CAD IV, 292 actuacions per mes.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 2627/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
número d'usuaris dels CAD. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del
2005).

Quin és el nombre d'usuaris de cada CAD (centres
d'atenció a drogodependents) de la Conselleria de Salut i
Consum els darrers sis mesos? Especificau-ho per mesos.

Al CAD I el número d'usuaris ha estat durant els mesos
d'octubre, novembre i desembre de l'any 2004; 287, 279 i 282
respectivament. Mentre que els mesos de gener, febrer i març
de l'any 2005 han estat de 296, 254 i 258 respectivament.

Al CAD II el número d'usuaris han estat durant els mesos
d'octubre, novembre i desembre de l'any 2004; 548, 569 i 587
respectivament. Mentre que els mesos de gener, febrer i març
de l'any 2006 ha estat de 600, 602 i 614 respectivament.

Al CAD III el número d'usuaris han estat durant els mesos
d'octubre, novembre i desembre de l'any 2004 de 419, 508 i
419 respectivament. Mentre que els mesos de gener, febrer i
març de l'any 2005 han estat de 394, 402, 399 respectivament.

Al CAD IV el número d'usuaris han estat durant els mesos
d'octubre, novembre i desembre de l'any 2004 de 494, 508, 419
respectivament. Mentre que els mesos de gener, febrer i març
de l'any 2005 ha estat de 376, 385 i 387 respectivament.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 2628/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
prevenció de la Sida. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

Quines campanyes i/o actuacions per a la prevenció de la
SIDA s'han iniciat o està previst iniciar durant l'any 2005?

Les actuacions per a la prevenció de la Sida per a l'any 2005
són:

Dins el programa de disminució de risc en drogoaddictes
s'està realitzant la dispensació de metadona a farmàcies,
l'intercanvi de xeringues a farmàcies i la distribució de
xeringues i preservatius a través de l'ONG Metges del Món.

Distribució de preservatius a la població general.
Distribució de fullets informatius dirigits a la població en

general.
Suport a malalts terminals, divulgació d'informació a

centres docents o a persones VIH positives a través de les ONG
subvencionades.

Subvenció per al manteniment del centre d'atenció sanitària
i social a prostitutes.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 2945/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a sou del gerent
del COFUC. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).

Quin és el sou del gerent del COFUC?

El sou del gerent del Consorci és de 45.000 euros bruts
anuals.

Palma, 6 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
N)

A les preguntes RGE núm. 4444/05 i 4445/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
altres viatges del conseller de comerç. (BOPIB núm. 89 de 3
de juny del 2005).

Quins altres viatges ha fet el conseller de Comerç,
Indústria i Energia durant aquesta legislatura distints als
Estats Units i a la República Popular Xinesa per a la promoció
dels productes de les Illes Balears?

Quins altres viatges té previst fer pel mateix motiu?

El conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan
Cardona, acompanyat pel director general de Promoció
Industrial, Kurt J. Viaene, va anar el passat dia 22 de maig a la
RP Xinesa amb motiu del viatge inaugural de la línia de
comunicació directa entre Espanya i Beijing de la companyia
Air Europa.

L'estada del conseller Josep Juan Cardona a la RP Xinesa
va ser aprofitada per seguir un ample programa d'entrevistes
institucionals i contactes oficials sobre matèries de promoció
exterior.

Altres activitats projectades al llarg d'aquesta estada van ser
la visita als establiments que les firmes de calçat Lotusse
(Shanghai) i Yanko (Beijing) mantenen a aquest país, per tal de
traslladar el suport del Govern al procés d'expansió d'aquestes
firmes arreu del món.

Pel que fa al sector nàutic xinès s'ha detectat entre
l'empresariat espanyol un gran interès a colAlaborar en la gestió
de ports esportius xinesos per mor de l'augment d'aquests amb
motiu de la celebració dels JJPP de Pequín el 2008.

En conseller Josep Juan i Cardona i el director general de
Promoció Industrial van acudir també a Shanghai a la
inauguració del Fòrum d'inversions d'espanya a la RP Xinesa,
que va presidir el ministra d'Indústria, Turisme i Comerç, José
Montilla. En aquest fòrum hi participaren una trentena
d'empreses espanyoles, entre elles l'empresa informàtica
radicada a Palma SAP. Al llarg d'aquesta jornada, el conseller
de Comerç, Indústria i Energia es va entrevistar amb el
vicebatlle de Shanghai.
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L'agenda del viatge oficial del conseller de Comerç,
Indústria i Energia a la RP Xinesa va donar lloc a altres
encontres. A Shanghai, es visitaren les seus de Bancaja i de la
CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) a aquesta capital.
Arran d'aquesta visita el passat dia 15 de febrer del 2006 es va
signar un conveni amb la CAM per donar facilitats de tipus
financer a les exportacions, assessorament i la possibilitat que
les empreses de les Illes Balears puguin utilitzar les seves
oficines de Shanghai.

El mercat xinès és, juntament amb el nord-americà i
l'europeu, un mercat de caràcter estratègic per a les empreses
de les Illes, i és per aquest motiu que els viatges promocionals
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia se centraran en
aquests mercats.

De fet, el creixement econòmic experimentat al llarg de la
darrera dècada per part de la RP Xinesa, amb taxes de
creixement anual properes al 9%; el canvi sociològic operat en
els patrons de consum; l'existència d'una classe amb poder
adquisitiu mitjà o mitjà alt en progressió i que supera ja els 300
milions de persones; i el caràcter estratègic del país dins el
continent asiàtic, converteixen la Xina en un mercat prioritari,
com així ha estimat el Plan China que ha elaborat el Ministeri
d'Indústria, i, per tant, en un mercat obligat per a les empreses
amb vocació exportació. És per aquests motius que sempre que
l'agenda ho permet, el conseller rep les delegacions xineses que
visiten les Illes Balears.

El cost total del viatge del conseller i del director general de
Promoció Industrial a la Xina fou de 7.132,06 euros.

Palma, 21 de març del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 9765/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
aportacions al Fòrum Illes Balears. (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).

Quina és l'aportació per tots els conceptes que ha fet o farà
el Govern d eles Illes Balears empreses públiques incloses
durant aquest exercici i els successius al Fòrum Illes Balears?

D'acord amb el que estableix el conveni firmat entre la
Fundació Illesport, l'Institut Balear de Turisme i l'Instituto
Nóos, l'aportació del Govern de les Illes Balears per a l'any
2005, a través de la Fundació Illesport i l'Institut de Turisme és
1.200.000 euros com a import màxim.

Palma, 28 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 10132/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a

EEI Direcció del Sector Naval (IV). (BOPIB núm. 117 de 16
de gener del 2006).

En quina data la Conselleria d'Educació i Cultura va
autoritzar el funcionament de l'EEI Direcció del sector naval,
Passeig Sagrera, 2?

Mitjançant el Decret 21/2005, de 4 de març.

Palma, 27 de gener del 2006.
La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 36/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions Hospital
de Can Misses. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

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'octubre,
novembre i desembre del 2005.

Servei Trams Oct. Nov. Des. Total
general

SCIR 0-3 mesos
5-6 mesos
+de 6 mesos

69
16
6

84
16
18

43
22
6

196
54
30

Total SCIR 91 118 71 280

SGIN 0-3 mesos
5-6 mesos
+de 6 mesos

12
2
1

7
10
2

14
3
0

33
15
3

Total SGIN 15 19 17 51

SOFT 0-3 mesos
5-6 mesos
+de 6 mesos

33
15
0

32
13
0

41
5
0

106
33
0

Total SOFT 48 45 46 139

SORL 0-3 mesos
5-6 mesos
més de 6
mesos

11
8
1

14
6
0

15
5
0

40
19
1

Total SORL 20 20 20 60

STRA 0-3 mesos
5-6 mesos
+de 6 mesos

9
18
32

27
35
26

20
26
13

56
79
71

Total STRA
59 88 59 206

SURO 0-3 mesos
5-6 mesos
+de 6 mesos

32
3
0

36
9
1

24
9
3

92
21
4

Total SURO
35 46 36 117

Total general 268 336 249 853
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Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 533/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a nova
depuradora a Santa Maria. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).

Té previst el Govern de les Illes Balears construir una nova
depuradora a Santa Maria?

El Govern no té previst construir una nova depuradora a
Santa Maria.

Palma, 8 de març del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

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
19 de juliol del 2006, atès l'escrit RGE núm. 6209/06, 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. 6193/06, 6194/06, 6195/06, 6196/06,
6197/06, 6198/06, 6199/06, 6200/06, 6201/06, 6202/06,
6203/06 i 6204/06.

2. InterpelAlació RGE núm. 6205/06.
3. Proposicions no de llei: RGE núm. 6206/06 i 6207/06.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juliol del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6210/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicita la convocatòria, amb la major urgència

possible, de la Diputació Permanent, per tal que procedeixi al
debat i a la votació, si pertoca, de l'escrit RGE núm. 6209/06;
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 19 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària

extraordinària pel procediment d'urgència. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juliol del 2006, atès l'escrit RGE núm. 6211/06, 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 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:

Punt únic. Proposicions no de llei: RGE núm. 1480/06 i
3425/06.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juliol del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6212/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicita la convocatòria, amb la major urgència
possible, de la Diputació Permanent, per tal que procedeixi al
debat i a la votació, si pertoca, de l'escrit RGE núm. 6211/06;
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 19 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juliol del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6191/06, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria,
urgent de la Diputació Permanent, per tal que procedeixi al
debat i a la votació, si pertoca, de la Proposició no de llei RGE
núm. 6191/06, relativa al patrimoni de les cambres agràries
(vegeu apartat A) del punt 3.13. Proposicions no de llei davant
ple, a la pàg. 6131 d''aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional de condemna pels atemptats de

Bombay de l'11 de juliol del 2006.

La Junta del Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió extraordinària de dia 12 de juliol del 2006, aprovà la
declaració institucional següent que es transcriu a continuació:

Declaració institucional de condemna pels atemptats de
Bombay de l'11 de juliol del 2006

Consternada per l'acció terrorista del passat dia 11 de juliol
a Bombay, que, en una nova mostra de crueltat sense límits i
una inconcebible demostració de manca de respecte per la vida,
la llibertat i la convivència, ha atacat el cor d'una ciutat de 20
milions d'habitants el 60% dels quals viu en una situació
d'extrema pobresa, la Junta de Portaveu del Parlament de les
Illes Balears condemna rotundament els atemptats múltiples,
manifesta el seu condol i la seva solidaritat a les víctimes
supervivents i als qui hi han perdut llurs familiars i pròxims, i
afirma novament el seu compromís de suport constant a les
iniciatives dels poders democràtics basades en el respecte de la
vida i els drets humans per assolir la convivència en pau de tots
els pobles i de totes les cultures.

Aquesta declaració es traslladarà al Ministeri d'Afers
Exteriors i a l'Ambaixada d'Índia a Espanya.

A la seu del Parlament, a 12 de juliol del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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