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B) RGE núm. 7425/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratuïtat dels llibres de text a l'ensenyament obligatori.
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L) A la pregunta RGE núm. 1738/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a campanya de revisió
dels hotels. 6250

M) A la pregunta RGE núm. 2136/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions i
projectes per part d'INESTUR. 6250

N) A la pregunta RGE núm. 2137/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projecte d'INESTUR
a Can Serra. 6251

O) A la pregunta RGE núm. 2138/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projecte d'INESTUR
sobre cicloturisme. 6251

P) A la pregunta RGE núm. 2139/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projecte d'INESTUR
d'intercanvis culturals. 6251

Q) A la pregunta RGE núm. 2189/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a filtració de
combustible al torrent de Son Canals. 6252

R) A la pregunta RGE núm. 2287/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a primer any de Lototrot.
6252
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S) A la pregunta RGE núm. 2474/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ampliació de l'abocador
del Milà. 6252

T) A la pregunta RGE núm. 2476/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a interès públic a Menorca.
6252

U) A la pregunta RGE núm. 2479/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a enderroc dels
apartaments ilAlegals a Ses Covetes. 6253

V) A la pregunta RGE núm. 2482/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a infraestructures de
justícia (I). 6253

X) A la pregunta RGE núm. 2483/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a infraestructures de
justícia (II). 6253

Y) A la pregunta RGE núm. 2689/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abocador del Milà a
Menorca (I). 6254

Z) A la pregunta RGE núm. 2825/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
contaminació per gasoil al torrent de Corralet a Deià. 6254

AA) A la pregunta RGE núm. 3009/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a aportacions
a la Fundació contra la violència de gènere. 6255

AB) A la pregunta RGE núm. 3023/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a avantprojecte de Llei
de sòl. 6255

AC) A la pregunta RGE núm. 3217/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a subvencions
a revistes locals. 6256

AD) A la pregunta RGE núm. 3538/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,, relativa a precarietat laboral
i manca de diàleg social. 6256

AE) A la pregunta RGE núm. 3539/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a PIME i autònoms.
6256

AF) A les preguntes RGE núm. 3777/06 a 3779/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a canvis
a la Llei del sòl i a la Llei del sòl (I i II), respectivament. 6257

AG) A la pregunta RGE núm. 4184/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a preu del sòl rústic.
6258

AH) A la pregunta RGE núm. 4231/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa al Sr. José Antonio
Garriga Rosselló. 6258

AI) A la pregunta RGE núm. 5097/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Cuartrot (I).
6258

AJ) A la pregunta RGE núm. 5098/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Cuartrot (II).
6258

AK) A la pregunta RGE núm. 5099/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Cuartrot (III).
6258

AL) A la pregunta RGE núm. 5168/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a diners per
a la integració d'immigrants. 6258

AM) A la pregunta RGE núm. 5183/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a expedients
d'expropiació. 6259

AN) A la pregunta RGE núm. 5184/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a expropiació per obra
pública. 6259
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AO) A la pregunta RGE núm. 5186/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a plaga de grumers a
les costes de les Illes Balears. 6259

AP) A la pregunta RGE núm. 5191/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obertura en festiu.
6259

AQ) A la pregunta RGE núm. 5837/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a subvencions de
l'Institut Balear de la Dona. 6259

AR) A la pregunta RGE núm. 5875/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a prevenció
rissagues al port de Ciutadella (I). 6260

AS) A la pregunta RGE núm. 5877/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a prevenció rissagues
al port de Ciutadella (III). 6260

AT) A la pregunta RGE núm. 6783/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socias, relativa a normativa
d'aplicació en els casos de fondeigs de barques. 6260

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió (RGE núm. 6990/06 i 7900/06). 6260

B) SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària extraordinària pel procediment d'urgència (RGE núm. 6884/06). 6261

C) SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent (RGE núm. 6885/06). 6261

D) SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent (RGE núm. 6989/06). 6261

E) SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària extraordinària pel procediment d'urgència (RGE núm. 7427/06). 6261

F) SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent (RGE núm. 7433/06). 6261
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

385/06, per a la dona.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 21 de juliol del 2006,
procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 120, de 3 de febrer
d'enguany.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de setembre del 2006, conformement amb l'establert als
articles 111 i 125 i següents del Reglament del Parlament,
admeté a tràmit la Proposició de llei RGE núm. 7458/06, del
Consell Insular de Mallorca, relativa a protecció del paisatge
de les Illes Balears.

Palma, a 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell

Insular de Mallorca,

Certifica 

Que la proposició de llei del paisatge de les Illes Balears
que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 17 de juliol
del 2006, acordà com a iniciativa legislativa davant el
Parlament de les Illes Balears, compleix els requisits prevists
a l'article 25 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells
insulars.

I perquè consti, expedesc el present certificat, amb el
vistiplau de la presidenta de la corporació, Hble. Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort.

Palma, 21 de juliol del 2006.
El secretari general.
Vist-i-plau, la presidenta.

LLEI DEL PAISATGE DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb els esdeveniments que se succeeixen dins del marc del
desenvolupament territorial i urbanístic de les Illes Balears,
resulta evident que el paisatge ha esdevingut una component
essencial del patrimoni cultural i natural d’aquesta comunitat
autònoma que no es pot deixar de tenir present, ja que
contribueix per ell mateix al benestar individual i ciutadà, des
de la perspectiva de la identificació de la persona amb l’entorn
i l’espai visual en el qual es troba integrat.

Durant molt temps les nostres illes han estat un referent
internacional en qualitat del paisatge urbà, natural i rural. Cal
tenir present la importància que aquest paisatge té dins el
desenvolupament econòmic balear com a important reclam del
turisme i de les persones que ens visiten, principal motor de
l’economia illenca.

El desenvolupament econòmic acompanyat d’un fort
creixement demogràfic a més de l’activitat turística i de segona
residència genera una ocupació del territori que al final es torna
contra si mateixa, amb la pèrdua de qualitat de vida que suposa
per als habitants de l’illa, generant la problemàtica que, a la fi,
el desenvolupament massiu generi una degradació irreversible
de l’element que precisament constitueix la font de riquesa
principal d’aquesta comunitat.

Conscients de la importància del paisatge per a la qualitat
de vida i l’economia dels estats membres, el Consell d’Europa
ja promogué un Conveni Europeu del Paisatge, fet a Florència
el 20 d’octubre de l’any 2000, mitjançant el qual es definien els
conceptes en matèria de paisatge i es reclamava la posada en
pràctica de polítiques de paisatge per part dels països que
l’integraven, procurant al mateix temps establir mesures de
control sobre les activitats que incideixen en el paisatge exigint
l’estudi d’aquestes repercussions sobre qualsevol tipus de
planejament que el pogués afectar.

Com a antecedents legislatius i preàmbul de l’esmentat
Conveni Europeu del Paisatge podem trobar gran quantitat de
texts jurídics internacionals dictats en els àmbits de protecció
i gestió del patrimoni cultural, natural, ordenació del territori,
autonomia local i cooperació transfronterera destacant: el
Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i el medi
natural a Europa, Berna, 19 setembre del 1979; el Conveni per
a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d’Europa,
Granada, 3 d’octubre del 1985; el Conveni europeu per a la
salvaguarda del patrimoni arqueològic, La Valette, 16 gener del
1992; el Conveni europeu sobre la cooperació transfronterera
de les colAlectivitats o administracions territorials, Madrid, 21
de maig del 1980; el Conveni sobre la diversitat biològica, Rio,
8 de juny del 1992; el Conveni relatiu a la protecció del
patrimoni mundial, cultural i natural, París, 16 de novembre del
1972; el Conveni sobre l’accés a la informació, la participació
del públic al procés de presa de decisions i l’accés a la justícia
en matèria de medi ambient, Aarhus, 25 de juny del 1998.
Aquest és el marc normatiu que aquesta comunitat ha tingut en
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compte a l’hora d’adherir-se a l’esmentat Conveni de Florència
mitjançant aquesta llei.

Per altra banda i en el marc de l’Estat espanyol, que no
podem deixar de tenir en compte com a referent, existeixen
iniciatives en aquest sentit d’altres comunitats autònomes, com
per exemple la de Catalunya on s’ha aprovat recentment una
Llei del paisatge, la Comunitat Valenciana que també ha
aprovat una Llei d’ordenació del territori i de protecció del
paisatge, i la Gran Canària on es troba en fase de redacció un
Pla especial de paisatge, cosa que demostra que algunes de les
principals destinacions turístiques d’Espanya, conscients de la
importància d’aquest element dins la seva estructura social i
econòmica, han començat a adoptar les mesures que han
considerat necessàries en termes de protecció i regulació del
paisatge.

En el cas concret de les nostres illes s’han dut a terme una
sèrie d’actuacions legislatives i normatives amb tendència a la
conservació i la millora del paisatge, com poden ser
fonamentalment la Llei del sòl rústic, la Llei d’espais naturals,
les Directrius d’Ordenació del Territori i els plans territorials
insulars per a les diferents illes, encara que realment cap
d’aquestes no té com a objectiu una regulació específica sobre
el paisatge, tal i com es precisa.

Per aquest motiu aquesta llei neix amb una voluntat
integradora del paisatge dins les diferents polítiques i amb una
vocació de preservació d'aquest, i intenta harmonitzar les
necessitats socials, l’economia i el medi ambient amb la
voluntat d’assolir un desenvolupament sostenible, necessari per
una banda, per no caure dins un immobilisme que en res no
afavoriria cap dels sectors de les illes, però per una altra, per
evitar degradar el principal recurs i atractiu de què disposem.

Així, aquesta llei estableix el reconeixement jurídic del
paisatge com a component essencial de l’entorn de les
poblacions i com a expressió de la diversitat del seu patrimoni
comú natural, cultural i com a element fonamental d’identitat
de la societat balear, establint a la vegada els principis generals
que defineixen els objectius que es pretenen.

També es procedeix a la definició i l’aplicació de polítiques
de paisatge destinades a la protecció, la gestió i l'ordenació dels
paisatges mitjançant l’estudi acurat dels paisatges existents dins
el territori balear, la formulació d’objectius de qualitat i
l’adopció de mesures concretes per tal d’assolir aquests
objectius.

Com a principals elements que aquesta llei estableix per dur
a terme la seva efectiva aplicació, podem destacar una sèrie
d’instruments, òrgans i mesures de caire normatiu i financer.

L’elaboració de dos tipus de catàlegs de paisatge, en atenció
a la realitat física on es trobin, catàlegs de paisatge natural o
rural que s’identificarien amb les unitats paisatgístiques
definides als plans territorials de cada una de les illes, i catàlegs
de paisatge urbà els quals serien elaborats pels mateixos
ajuntaments.

La definició dels anomenats estudis d’incidència
paisatgística, instruments que necessàriament s’hauran
d’acompanyar, en el cas d’actuacions sobre el territori,

l'urbanisme o qualsevol activitat que pugui alterar notablement
la qualitat paisatgística d’un lloc.

La creació d’un organisme encarregat de l’estudi, la
diagnosi i la formulació de propostes en termes de paisatge,
així com de l’examen dels estudis d’incidència paisatgística que
es presentin.

Els convenis de paisatge com a concertació d’estratègies
entre agents públics i privats per tal d’acomplir les polítiques
de paisatge que s’adoptin.

La creació d’un fons per a la protecció, la gestió i
l'ordenació del paisatge.

Per tant, s’ha considerat procedent que, dins del marc
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori, acordada per la Llei 2/2001, de 7 de
març, i pels mateixos arguments assenyalats a l’exposició de
motius continguts a l’esmentat text, entenent el paisatge com a
un element essencial dins l’estructura territorial bàsica de cada
illa que no es pot deixar de costat a l’hora de definir d’una
manera coherent les polítiques territorials de cada una
d’aquestes, atribuir als propis Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, amb caràcter de pròpies, les
competències en matèria de paisatge i en definitiva el
desenvolupament i l'aplicació de les disposicions contingudes
a la present llei, sense perjudici de  la posició que, d’acord amb
el vigent Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, correspon al
Govern i a l’Administració de la comunitat autònoma.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte de la present llei és el reconeixement del paisatge
com a bé d’especial protecció jurídica, establint la normativa
necessària per a la seva correcta gestió i ordenació en el marc
del desenvolupament de les polítiques d’ordenació territorial,
urbanístiques i d’actuacions amb major o menor incidència
sobre el paisatge amb una perspectiva integradora.

Així mateix el present text pretén atribuir al paisatge la
importància que li correspon com a element aglutinador dels
valors naturals, patrimonials, culturals i econòmics del territori
balear definint els instruments que es faran servir a tal efecte.

Article 2
Àmbit d’aplicació.

Les mesures i disposicions contingudes a la present llei són
d’aplicació a la totalitat del territori balear, entenent com a tal
tots els espais terrestres: àrees naturals, urbanes, periurbanes i
rurals, les aigües interiors i marítimes sense distingir si el
paisatge en qüestió és fruit d’una acció humana més o menys
intensa o si és predominantment natural. Aquesta llei resultarà
d’aplicació tant als paisatges remarcables, com als quotidians
o als degradats, sense perjudici del que disposi la normativa i
el planejament vigents i que poguessin resultar igualment
d’aplicació en relació amb els espais abans esmentats.
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Article 3
Principis generals.

Constituiran els principis generals de la present llei:

1. Preservar el paisatge com a bé comú dels ciutadans
promovent el seu reconeixement com a expressió del patrimoni
cultural i natural de les Illes Balears i com a principal fonament
de la seva identitat.

2. Concedir als habitants de les Illes Balears el dret a
identificar-se amb un entorn que els defineixi culturalment com
a colAlectiu.

3. Reconèixer el paisatge com a element de benestar, no tan
sols pels seus valors estètics i ambientals, sinó també com a
font de riquesa econòmica, ambiental, cultural i patrimonial.

4. Considerar el paisatge dins les diferents polítiques que hi
puguin incidir directament o indirectament i avaluar-ne els
efectes.

5. Afavorir la cooperació entre les diferents administracions
públiques en l’elaboració i l’execució de les actuacions que
s’adoptin en matèria de paisatge.

6. Promoure la cooperació entre els agents públics i privats en
la formulació de propostes i l’adopció de mesures.

7. Foment de la sensibilització, formació i de la culturalització
de la societat en termes de paisatge.

8. Integrar la preservació del paisatge en qualsevol tipus
d’actuació que tingui per objecte l’ordenació del territori i/o el
desenvolupament urbanístic en general tendint a un
desenvolupament sostenible.

9. Afavorir l’evolució del paisatge.

Article 4
Rang i atribució de competències

D’acord amb l’article 39 del vigent Estatut d’Autonomia i
dins el marc de competències ja delegades en virtut de la Llei
2/2001, mitjançant aquesta llei s’atribueixen als Consells de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, amb el caràcter
de pròpies, les competències en matèria de paisatge, en el marc
d’allò que disposa la legislació d’ordenació territorial i que
principiarà pel desenvolupament i l'aplicació de les
disposicions contingudes en aquesta llei i del seu
desenvolupament reglamentari.

Article 5
Definicions

Als efectes d’aquesta llei, segons la terminologia adaptada
del Conveni Europeu de Paisatge, s’estableixen les definicions
següents :

El terme “paisatge” designa una part de territori tal com la
percep la població, el caràcter de la qual resulta de l’acció de
factors naturals i/o humans i de les seves interrelacions.

“Objectiu de qualitat paisatgística” designa la formulació
que les administracions públiques competents fan, per a un
paisatge concret, de les aspiracions de les poblacions pel que fa
a les característiques paisatgístiques del seu entorn.

“Protecció dels paisatges” comprèn les accions de
conservació i de manteniment dels aspectes significatius o
característics d’un paisatge, justificades pel seu valor
patrimonial que emana de la seva configuració natural i/o de la
intervenció humana.

“Gestió dels paisatges” comprèn les accions destinades, en
una perspectiva de desenvolupament sostenible, a mantenir el
paisatge per tal de guiar i harmonitzar les transformacions
induïdes per les evolucions socials, econòmiques i
mediambientals.

“Ordenament dels paisatges” comprèn les accions que tenen
un caràcter prospectiu particularment afirmat destinades a la
valoració, la restauració o la creació de paisatges.

Article 6
Polítiques de paisatge

1. Com a polítiques de paisatge es designa la formulació que
les administracions públiques competents fan dels principis
generals, les estratègies i les orientacions que permeten
l’adopció de mesures particulars destinades a la protecció, la
gestió i l’ordenació del paisatge.

2. Per part de les diferents administracions s’haurà de
contemplar el paisatge dins les polítiques que el puguin afectar,
ja siguin ramaderes, agrícoles, forestals, urbanístiques, socials,
culturals, econòmiques, industrials, en definitiva sobre
qualsevol política que pugui incidir d’una manera directa o
indirecta sobre el paisatge.

3. Respecte dels particulars, aquests podran plantejar propostes
amb tendència a la millora del paisatge dins l’àmbit objecte de
la present llei, en el marc d’aquelles actuacions que es formulin
i que es tindran en compte per les diferents administracions
afectades. Aquestes seran formulades pels poders públics dins
el seu marc competencial. Per part de les diferents
administracions s’haurà de contemplar el paisatge dins les
polítiques que el puguin afectar, ja siguin ramaderes, agrícoles,
forestals, urbanístiques, socials, culturals, econòmiques,
industrials, en definitiva sobre qualsevol política que pugui
incidir d’una manera directa o indirecta sobre el paisatge.

Article 7
Finalitats de la llei

Constitueixen finalitats de la llei present:

Promoure la protecció, la gestió i l’ordenació dels paisatges.

La definició i aplicació de polítiques de paisatge destinades
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge.

Establir procediments de participació pública entre les
diferents administracions i promoure la participació de les
entitats locals i entitats privades en l’adopció de mesures
tendents a la promoció i protecció del paisatge.
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Integrar el paisatge dins l’ordenació del territori i dins les
polítiques que puguin incidir-hi.

Sensibilitzar i formar en matèria de paisatge incidint sobre
l’important paper que aquest juga sobre l’economia balear.

Identificar i qualificar els paisatges presents dins el territori
insular amb el posterior establiment d’objectius de qualitat
paisatgística.

Afavorir la integració paisatgística dels espais destinats a
usos industrials, comercials i d’infraestructures. Així com
eliminar totes aquelles actuacions que tant a la perifèria com a
les vies d’accés de les ciutats i pobles puguin provocar la
degeneració del paisatge.

Capítol II
Instruments per a l’aplicació de la llei

Article 8
Instruments per a l’aplicació de la llei

Els instruments per a l’aplicació de la llei seran:

Els catàlegs de paisatge, que s’hauran d’incorporar
necessàriament als diferents plans territorials i als diferents
planejaments municipals.

Els estudis d’incidència paisatgística, que s’hauran
d’acompanyar a les actuacions sobre el territori que incideixin
notablement sobre el paisatge i que vendran reglamentàriament
definides.

Els convenis de paisatge com a instruments de concertació
d’estratègies entre els diferents agents que puguin incidir sobre
el paisatge.

Article 9
Catàlegs de paisatge

1. Com a catàlegs de paisatge es defineixen els documents que
identifiquen i qualifiquen les tipologies de paisatge.

2. Hi ha dos tipus de catàlegs: els que identifiquen i avaluen el
paisatge de caràcter natural o rural i els catàlegs de paisatge
urbà. Ambdós analitzen el paisatge, identifiquen els seus
valors, el seu estat de conservació i proposen uns objectius de
qualitat paisatgística a assolir.

3. Els primers catàlegs es defineixen a partir de les unitats
paisatgístiques definides als plans territorials insulars i la seva
elaboració correspon al consell insular corresponent. Els
segons, els catàlegs de paisatge urbà, s’elaboraran a partir de la
realitat física existent als diferents nuclis urbans, a nivell
municipal, i la seva elaboració correspon a l’ajuntament
corresponent.

Article 10
Contingut dels catàlegs

1. Sense perjudici que reglamentàriament s’estableixi un
contingut més detallat, el contingut mínim dels dos tipus de
catàlegs serà el següent:

Inventari de valors paisatgístics.

Enumeració d’activitats i processos que incideixen o han
incidit en la configuració del paisatge.

Assenyalar els principals espais o recorreguts des dels quals
es percep el paisatge.

Delimitació de les unitats paisatgístiques i de les subunitats
paisatgístiques.

Definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cada
catàleg.

Proposar mesures i accions necessàries per assolir els
objectius de qualitat paisatgística.

2. La tramitació i l'aprovació dels catàlegs quedarà definida
reglamentàriament.

Article 11
Incorporació normativa dels catàlegs de paisatge

1. D’acord amb la llei present , els diferents plans territorials
insulars seran els instruments que, en funció dels catàlegs de
paisatge, fixaran normativament les propostes d’objectius de
qualitat paisatgística.

2. Mitjançant aquests instruments d’ordenació del territori
s’implantaran les polítiques de paisatge fent ús de les mesures
que, dins el marc del propi pla territorial insular, cada consell
insular competent consideri.

3. Els catàlegs de paisatge de cada illa s’hauran d’incorporar al
pla territorial insular corresponent de manera simultània.

4. Pel que fa als planejaments municipals, els seus instruments
de planejament hauran d’incorporar les determinacions
contingudes en aquests catàlegs de paisatge, tant siguin del
paisatge natural o rural com de l'urbà, en la mesura en què els
afectin.

Article 12
Estudis d’incidència paisatgística

1. Els estudis d’incidència paisatgística es realitzaran en el cas
d’actuacions sobre el territori, l'urbanisme i qualsevol activitat
que pugui alterar notablement la qualitat paisatgística d’un lloc.

2. Hauran de contenir com a mínim una avaluació de l’afecció
sobre el paisatge i unes mesures per minimitzar els impactes.

3. El contingut i procediment dels estudis d’incidència
paisatgística i els casos concrets on aquests s’hauran de
realitzar seran desenvolupats reglamentàriament pels respectius
consells insulars.



6232 BOPIB núm. 146 -  8 de setembre del 2006

4. Els estudis d’incidència paisatgística seran avaluats per
l’òrgan que reglamentàriament tengui atribuïdes aquestes
competències, el qual n’emetrà un informe favorable o
desfavorable.

Capítol III
Gestió i regulació del paisatge: organisme responsable

Article 13
Creació de la Comissió del Paisatge

1. Fent ús de les facultats d’autoregulació de què disposen els
consells insulars, aquests crearan la Comissió del Paisatge com
a organisme encarregat de l’estudi, la diagnosi i la formulació
de propostes en termes de paisatge. Els consells insulars, a
través d’aquest organisme, seran els encarregats d’elaborar els
diferents catàlegs de paisatge no urbans, proporcionant un
assessorament científic i tècnic.

2. L’organisme serà l’encarregat d’aprovar els catàlegs de
paisatge urbà que elaborin els diferents ajuntaments.

3. També avaluarà els estudis d’incidència paisatgística emetent
un informe.

4. L’organisme en qüestió participarà en la xarxa d’observatoris
europeus de paisatge i en les metodologies, les iniciatives, els
projectes de recerca i de difusió dins l’àmbit de la Unió
Europea, segons allò dictat pel Conveni Europeu de Paisatge.

5. L’organisme farà un seguiment de les estratègies adoptades
i avaluarà l’eficàcia de les polítiques de paisatge. Elaborarà
amb una periodicitat de cinc anys un informe relatiu a l’estat de
paisatge dins el territori insular.

6. També fomentarà la formació, la conscienciació i la
divulgació del paisatge.

7. En l’organisme hi seran representats els tècnics amb àmbit
d’activitat en relació amb el paisatge. Tendrà com a mínim cinc
membres que designarà el consell insular responsable. Les
actuacions i funcions es desenvoluparan reglamentàriament.

Capítol IV 
Concertació de polítiques de paisatge

Article 14
Convenis de paisatge

Els convenis de paisatge són instruments de concertació
d’estratègies entre agents públics i privats per tal d’acomplir les
polítiques de paisatge.

Els convenis podran ser impulsar pel Govern, pels consells,
pels ajuntaments i per altres administracions locals.

Els convenis de paisatge tendran sempre en compte tot allò
dictat pels catàlegs de paisatge, de patrimoni cultural, artístic
i natural.

En el cas d’absència de catàleg, els convenis de paisatge
s’hi adaptaran posteriorment.

Capítol V
Finançament

Article 15
Creació del fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació
del paisatge

S’estableix un fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació
del paisatge com a instrument de finançament destinat a dur a
terme els objectius establerts per la present llei i els reglaments
que la desenvolupin.

Article 16
Objectiu del fons

El fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del
paisatge té per objecte finançar els projectes de conservació,
gestió i restauració del paisatge segons els procediments
establerts reglamentàriament.

Article 17
Participació del fons

Podran rebre finançament del fons les administracions i
d'altres ens públics, les entitats privades i les persones físiques
o jurídiques que efectuïn actuacions amb les finalitats de la
present llei.

Article 18
Dotació del fons

1. S’estableix un cànon que grava aquells usos que s’implantin
al sòl rústic que siguin diferents dels usos relacionats amb la
destinació o la naturalesa de les finques, considerats usos
condicionats per la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic a
les Illes Balears, i que impliquin, per tant, la implantació d’usos
d’habitatge unifamiliar o dels vinculats a activitats declarades
d’interès general.

2. Els consells insulars dictaran les disposicions reglamentàries
necessàries per al desenvolupament, l’aplicació i la gestió tant
del fons com del cànon.

Article 19
Base imposable, quantia, meritació i contribuent

1. Constitueix el fet imposable el pressupost total de les obres,
construccions, edificacions i instalAlacions a realitzar.

2. La quantia del cànon variarà entre el 0,5 i l’1% de l’esmentat
pressupost, depenent de l’activitat relacionada amb els usos
condicionats que s’autoritzi.

3. Es merita el cànon amb l’autorització de l’activitat per part
del consell insular corresponent.

4. El contribuent serà la persona interessada que hagi solAlicitat
l’autorització.
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Article 20
Exempcions

Estaran exemptes de pagament del cànon les activitats
relacionades amb la destinació o amb la naturalesa de les
finques diferents de les complementàries, tal com vénen
definides a l’annex I de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
Directrius d’Ordenació Territorial, així com les de qualsevol
classe promogudes per les administracions públiques.

Article 21
Infraccions i sancions

Les infraccions tributàries seran qualificades i sancionades
de conformitat amb el que estableixen la Llei general tributària
i d'altres disposicions complementàries o concordants, que
regulin la potestat sancionadora de l’Administració pública en
matèria tributària.

Capítol VI
Desenvolupament reglamentari

Article 22
Desenvolupament reglamentari

1. En el marc de les seves competències els consells insulars
podran adoptar les disposicions reglamentàries que resultin
necessàries per a l’efectiu desenvolupament i aplicació de les
disposicions contingudes en aquesta llei. Aquesta facultat haurà
de ser exercitada pel ple del consell insular de què es tracti.

2. Fent ús de les competències atribuïdes per aquesta llei, els
consells insulars han d’ajustar el seu funcionament al règim
jurídic derivat de la Llei de consells insulars i de la legislació
sectorial que hi sigui aplicable.

3. Els consells insulars disposen de potestat reglamentària per
regular l’organització administrativa inherent a les funcions
objecte d’aquesta llei.

Disposició addicional primera

Els òrgans que tenguessin atribuïdes les competències
d’ordenació del territori, medi ambient i patrimoni històric dels
consells insulars i els propis dels ajuntaments de les Illes
Balears han de promoure campanyes de difusió i conscienciació
ciutadanes en relació amb la importància del factor paisatgístic
dins l’àmbit del desenvolupament territorial i urbanístic,
mediambiental, social i cultural.

Disposició addicional segona

Conformement amb el que disposa l’article 14 d’aquesta
llei, l’Administració del Govern de les Illes Balears, els
consells insulars, l’administració local i també, si s'escau,
l’Administració General de l’Estat i els mateixos particulars
afectats, hauran de procurar l’atorgament de convenis de
colAlaboració amb l’objectiu de propiciar l’efectiva implantació
de les mesures, els principis i els objectius establerts pel
present text legal.

Disposició addicional tercera

Respecte de l’organisme de control a què es refereix
l’article 13 de la llei, els consells insulars disposaran d’un
termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per
a la seva constitució amb la funció d’impulsar i promoure
l’aplicació d’aquesta llei i qualsevol altra que li sigui atribuïda.

Disposició addicional quarta

El desenvolupament reglamentari al qual fa menció l’article
22 d’aquesta llei s’ha d’efectuar en el termini de dos anys a
partir de la seva entrada en vigor.

Disposició addicional cinquena

1. Una vegada hagin estat aprovats els catàlegs del paisatge
hauran de ser incorporats en la primera revisió del Pla
territorial insular o de l’instrument de planejament urbanístic
general corresponent.

2. Les modificacions o revisions dels instruments de
planejament general municipal que necessàriament s’hauran de
dur a terme per incorporar els catàlegs de paisatge urbà que els
ajuntaments de les Illes elaborin es realitzaran conformement
als seus propis mecanismes de revisió i aprovació.

Disposició transitòria primera

1. Fins que reglamentàriament no es determinin aquelles
actuacions que precisaran dels estudis d’incidència paisatgística
definits per aquesta llei, la presentació d’aquests amb el
contingut mínim que disposa l’article 12 serà preceptiva en
qualsevol implantació d’usos que impliquin edificacions de
nova planta que es dugui a terme en qualsevol de les àrees
definides a la Llei d’espais naturals, Llei 1/1991, de 30 de
gener.

2. Així mateix, els plans territorials insulars podran establir, en
absència de desenvolupament reglamentari, els casos en què
l’òrgan competent en matèria de paisatge ha d’emetre l’informe
a què fa referència l’esmentat article 12.

Disposició transitòria segona

El desenvolupament reglamentari a què fa menció l’article
22 de la llei present, i que resultarà necessari per dur a terme la
seva efectiva aplicació, podrà ser realitzat pels plans territorials
insulars de cada illa mentre aquest no s’elabori.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent d’haver estat
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7424/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
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matèria d'adjudicació de construcció d'infraestructures
sanitàries. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7796/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a depuradores de l'Agència Balear
de l'Aigua. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

Palma, a 6 de setembre 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 l'Hble. Sra. Consellera de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, sobre la política
general del Govern de les Illes Balears en matèria d'adjudicació
de construcció d'infraestructures sanitàries i, més concretament,
per a la construcció del nou hospital de referència a Son
Espases.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern
sobre el funcionament, durant els mesos d'estiu, de les
depuradores dependents de l'Agència Balear de l'Aigua.

Palma, a 28 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6985/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou colAlegi públic a Llucmajor. (Mesa
de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 6986/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a atenció integral a la dona. (Mesa de
6 de setembre del 2006).

RGE núm. 6987/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a atenció integral a la dona II. (Mesa de
6 de setembre del 2006).

RGE núm. 6993/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a depuradores del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7242/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a contaminació de l'aigua de diversos
pous. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7434/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(I). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7435/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(II). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7436/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(III). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7437/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(IV). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7438/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(V). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7439/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(VI). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7440/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(VII). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7441/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(VIII). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7442/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(IX). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7443/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(X). (Mesa de 6 de setembre del 2006).
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RGE núm. 7444/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(XI). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7445/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(XII). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7446/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a publicacions de la part forana de Mallorca
(XIII). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7447/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a FOGAIBA (I). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7448/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a FOGAIBA (II). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7449/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a FOGAIBA (III). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7450/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a FOGAIBA (IV). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

Palma, a 6 de setembre 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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

El Consell de Govern de 21 de juliol va aprovar la creació
d'un nou colAlegi públic d'infantil i de primària, Urbanitzacions
de Llucmajor. Ha previst l'aprovació d'un nou colAlegi públic
d'infantil i primària a la localitat de Llucmajor? En cas
afirmatiu, quan?

Palma, a 27 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins centres de salut d'atenció primària compten amb
unitats d'atenció integral a la dona?

Palma, a 27 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quin personal i de quines especialitats hi ha als centres
d'atenció integral a la dona? Especificau-lo per a cada centre.

Palma, a 27 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines són les obres de millora i/o les reparacions fetes a
les depuradores des del 10/02/2005 fins a la data de la
signatura d'aquesta solAlicitud? Especificau l'obra i el municipi
on es troba ubicada la depuradora i l'empresa encarregada
d'executar l'obra.

Palma, a 27 de juliol del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Té coneixement la Conselleria de Medi Ambient de la
contamicació de l'aigua de diversos pous de Sa Marineta (Son
Carrió-Porto Cristo)? S'han realitzat analítiques de
comprovació? Creu que aquesta contaminació l'ha provocada
la granja de porcs? Quines actuacions ha previst la Conselleria
de Medi Ambient per corregir i evitar la contaminació dels
pous?
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Palma, a 27 de juliol del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals durant els anys 2003, 2004 i 2005? Demanam
que se'ns indiquin el nom de les publicacions i la quantitat que
han rebut durant els anys esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports durant els anys 2003, 2004 i 2005? Demanam que
se'ns indiquin el nom de les publicacions i la quantitat que han
rebut durant els anys esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria de Salut i Consum durant els anys
2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el nom de les
publicacions i la quantitat que han rebut durant els anys
esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria de Treball i Formació durant els
anys 2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el nom
de les publicacions i la quantitat que han rebut durant els anys
esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria d'Educació i Cultura durant els
anys 2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el nom
de les publicacions i la quantitat que han rebut durant els anys
esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria de Turisme durant els anys 2003,
2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el nom de les
publicacions i la quantitat que han rebut durant els anys
esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.
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A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria de Medi Ambient durant els anys
2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el nom de les
publicacions i la quantitat que han rebut durant els anys
esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
durant els anys 2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns
indiquin el nom de les publicacions i la quantitat que han rebut
durant els anys esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant els
anys 2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el nom
de les publicacions i la quantitat que han rebut durant els anys
esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria de Presidència i Esports durant els
anys 2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el nom
de les publicacions i la quantitat que han rebut durant els anys
esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
durant els anys 2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns
indiquin el nom de les publicacions i la quantitat que han rebut
durant els anys esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria d'Interior durant els anys 2003,
2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el nom de les
publicacions i la quantitat que han rebut durant els anys
esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat la Conselleria d'Immigració i Cooperació durant
els anys 2003, 2004 i 2005? Demanam que se'ns indiquin el
nom de les publicacions i la quantitat que han rebut durant els
anys esmentats.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones s'han contractat a FOGAIBA des de la
seva creació? Indicau-ne els noms, les funcions i la retribució.

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quantes convocatòries per contractació de nou personal a
FOGAIBA s'han fet des de la creació d'aquest organisme el
juny del 2005? I quantes persones s'han contractat des d'aquest
moment?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de càrrecs directius de FOGAIBA?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'organigrama de funcionament de FOGAIBA?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7412/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Trobada dels Pobles del Món. (Mesa de 6 de setembre del
2006).

RGE núm. 7413/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos per a projectes de cooperació. (Mesa de 6 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7414/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a permís
de paternitat. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7415/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit
pressupostari d'IB3. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7416/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vessaments fecals a Can Pere Antoni. (Mesa de 6 de setembre
del 2006).

RGE núm. 7417/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaga de
processionària. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7418/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nous serveis i millora dotacions a la sanitat pública
d'Eivissa. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7419/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal de l'Hospital de Formentera. (Mesa de 6 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7420/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RCD
Mallorca (I). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7421/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RCD
Mallorca (II). (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7422/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pista
d'atletisme a ONO Estadi. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7423/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caça de
conills. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

Palma, a 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que 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.

Es compliren els objectius que s'havia marcat la consellera
d'Immigració i Cooperació a la denominada Trobada dels
Pobles del Món?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin motiu té la consellera d'Immigració i Cooperació per
retallar a la meitat els recursos dedicats a projectes de
cooperació que es duen a terme per ONG de les Illes Balears?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què qualifica de pionera la compensació de 150 euros
als funcionaris que s'acullin al permís de paternitat?

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Quina opinió li mereix el dèficit pressupostari d'IB3?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres la Conselleria de Salut i Consum
per evitar que els banyistes de la platja de Can Pere Antoni
puguin patir contagis, per motiu dels continus vessaments
fecals?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Medi
Ambient per controlar el brot de processionària produït després
que el Sr. Conseller anunciés que aquesta plaga es trobava
pràcticament eliminada?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Conselleria de Salut i Consum renuncia a la incorporació
de nous serveis i millors dotacions a la sanitat pública d'Eivissa
per als propers quatre anys?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst la consellera de Salut i Consum dotar de personal
laboral i professional propi l'Hospital de Formentera?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu del Govern de les Illes Balears distribuint
la Targeta Verda als socis del RCD Mallorca?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Donarà suport el Govern de les Illes Balears a projectes que
presenti el president del RCD Mallorca que impliquin
modificació de normativa?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa adoptar alguna mesura el Govern de les Illes Balears
perquè es procedeixi a la retirada de les pistes d'atletisme de
l'estadi de Son Moix (ONO Estadi)?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Considera la consellera d'Agricultura i Pesca que és
correcte promocionar la caça de conills a garrotades en temps
de veda?

Palma, a 31 de juliol del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6988/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cessament del gerent de GESMA, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7808/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a necessitat d'un nou hospital públic a Eivissa, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7809/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a nou bloc quirúrgic de l'Hospital de Can Misses, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7810/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a operativitat quirúrgica de l'Hospital de Can Misses
durant les obres, a contestar davant la Comissió no permanent
de Salut. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7811/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a serveis d'hemodinàmica, cirurgia maxilAlofacial,
mamografia i ressonància magnètica a l'Hospital de Can
Misses, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7812/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a nou Hospital de Son Dureta, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 6 de setembre del
2006).

RGE núm. 7813/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mal funcionament de l'aire condicionat de l'Hospital
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de Son Dureta, a contestar davant la Comissió no permanent
de Salut. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7814/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a contractació de l'Hospital de Son Espases, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7815/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a contractacions o adjudicacions fetes pel Govern, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7816/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a confidencialitat a l'encontre de dia 19 de juliol a
l'Hotel Son Vida entre membres del Govern i d'IB3, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7817/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a instruccions als directius d'IB3, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6
de setembre del 2006).

RGE núm. 7818/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a assistència de la directora general adjunta d'IB3 al
dinar de l'Hotel Son Vida de dia 19 de juliol, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7819/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a adjudicacions a empreses que tenen vincles
comercials amb el Sr. Verger, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7820/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a concurs per a l'explotació del varador de Palma, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7821/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a oferta presentada per Servicios Técnicos Portuarios
SL, al concurs per a l'explotació del varador de Palma, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7822/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a valoració del cost efectiu de les transferències que
s'han de fer al futur Consell de Formentera, a contestar davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 6 de setembre
del 2006).

RGE núm. 7823/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost del transport dels residus urbans de

Formentera, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7824/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a endeutament de les famílies de les Illes, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 6 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7825/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a incompliment per part del Govern dels objectius del
Pla d'Habitatge, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7826/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a delegació de vot del president de l'Autoritat
Portuària, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7827/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a transport marítim entre Mallorca i Eivissa, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7828/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a destrucció de xarxes de distribució d'aigua a les
obres de l'autovia de l'aeroport d'Eivissa, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de setembre
del 2006).

RGE núm. 7829/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a accés a un habitatge situat devora la carretera de
l'aeroport d'Eivissa, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7830/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a variacions que s'han introduït al projecte de
l'autovia de l'aeroport d'Eivissa per conservar elements
etnològics, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

RGE núm. 7831/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a reutilització de terra, pedra i restes asfàltiques a les
obres de l'autovia de l'aeroport d'Eivissa, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de setembre
del 2006).

RGE núm. 7832/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a dades falses a les actes d'expropiació, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7833/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a destrosses patrimonials a les obres de les autovies
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d'Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

Palma, a 6 de setembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Pensa la consellera de Salut i Consum cessar el gerent de
GESMA?

Palma, a 27 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.

A quines conclusions ha arribat en relació amb la necessitat
o no de construir un nou hospital públic a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.

Quan preveu que es pugui inaugurar el nou bloc quirúrgic
de l'Hospital de Can Misses?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.

Quines mesures pensa adoptar per tal d'assegurar
l'operativitat quirúrgica de l'Hospital de Can Misses mentre es
realitzin les obres de reforma dels quiròfans?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.

Quan es podrà disposar a l'Hospital de Can Misses dels
serveis d'hemodinàmica, cirurgia màxilAlofacial, mamografia i
ressonància magnètica?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.

Quan preveu que pugui entrar en funcionament el nou
hospital de Son Dureta?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.
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El mal funcionament de l'aire condicionat de l'Hospital de
Son Dureta al llarg de l'estiu és conseqüència de la voluntat de
la consellera d'abandonar aquest hospital?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu s'ha demanat un informe al Consell
Consultiu en relació amb la contractació de l'Hospital de Son
Espases?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu creu que bona part de les contractacions i
adjudicacions fetes pel Govern o per un organisme dependent
són polèmiques i amb indicis de tractes de favor?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu va demanar a la direcció de l'Hotel Son Vida
que l'encontre que es va produir en aquest hotel dia 19 de juliol
entre membres del Govern i d'IB3 fos de "la màxima
confidencialitat i discreció" i que no es colAlocassin pannells
informatius?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines instruccions va donar als directius d'IB3 que
assistiren, el passat 19 de juliol, a un encontre i a un dinar amb
membres del Govern a l'Hotel Son Vida sobre el tractament que
s'havia de donar a les notícies referides al Govern i a la propera
campanya electoral?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Per quin motiu no va convidar la directora general adjunta
d'IB3, Margalida Sotomayor, al dinar entre membres del
Govern i de la direcció d'IB3, celebrat a l'Hotel Son Vida el 19
de juliol d'enguany??

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa cessar Joan Verger com a president de
l'Autoritat Portuària de Balears, a la vista de l'escàndol
provocat per les adjudicacions a empreses que tenen vincles
comercials amb el Sr. Verger?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Hisenda i
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Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Tenia coneixement previ quan va votar a favor de l'oferta de
Servicios Técnicos Portuarios, SL, en el concurs per a
l'explotació del varador de Palma, que l'empresa que va resultar
guanyadora tenia vincles amb el president de l'Autoritat
Portuària?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina informació tenia el conseller d'Hisenda de les
valoracions de les ofertes fetes per les diferents empreses que
concursaven per a l'explotació del varador de Palma quan va
emetre el seu vot a favor de l'oferta presentada per Servicios
Técnicos Portuarios, SL?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Creu que la valoració del cost efectiu de les transferències
que s'han de fer al futur Consell de Formentera cobreixen ni
que sigui remotament les necessitats de finançament per posar
en funcionament la nova institució insular i donar servei als
ciutadans de Formentera?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Està disposat a fer alguna aportació per tal de sufragar el
cost del transport dels residus urbans des de la planta de
transferència de Formentera a l'abocador de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Com valora el fet que l'endeutament de les famílies de les
Illes Balears sigui, juntament amb Canàries, el més elevat de tot
l'Estat?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Com valora el fet que l'informe del Ministerio de la
Vivienda posi de manifest un important incompliment per part
del Govern dels objectius del Pla d'Habitatge?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Per quin motiu va delegar elñ seu vot en el president de
l'Autoritat Portuària, Joan Verger, en el concurs per a
l'explotació del varador de Palma?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.



BOPIB núm. 146 -  8 de setembre del 2006 6245

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quines gestions ha fet per tal d'assegurar que els ciutadans
d'Eivissa puguin anar i tornar per via marítima a Mallorca el
mateix dia?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quines sancions ha imposat la UTE concessionària de les
obres de l'autovia de l'aeroport d'Eivissa per les destrosses
repetides de línies elèctriques i telefòniques i altres molèsties
als veïns de les obres?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
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
comissió.

Ha obert algun expedient a la UTE concessionària de les
obres de l'autovia de l'aeroport per tal d'esbrinar les causes per
les quals, durant més d'una setmana, es va deixar sense cap
classe d'accés un habitatge situat devora aquesta carretera?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quines variacions s'han introduït en el projecte de l'autovia
de l'aeroport d'Eivissa davant els requeriments del conseller de
Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa i Formentera per tal de
conservar elements etnològics?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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
comissió.

A quin indret de l'autovia de l'aeroport d'Eivissa es
reutilitzaran les grans quantitats de terra, pedra i restes
asfàltiques, dipositades de manera suposadament provisional
entre l'hipòdrom de Sant Jordi i la Platja d'en Bossa en un
indret en el qual és previst construir-hi un camp de golf?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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
comissió.

Ha obert algun expedient per tal d'esbrinar per quin motiu
algun funcionari de la seva conselleria va aixecar actes
d'expropiació on les úniques dades que apareixien (data, hora,
nombre d'assistents) eren falses?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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
comissió.

Ha obert algun expedient a les UTE concessionàries de les
obres de les autovies del segon cinturó i de l'aeroport d'Eivissa
per les destrosses patrimonials produïdes sense presència dels
arqueòlegs i sense cap possibilitat de documentació?

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6933/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a transport escolar. (Mesa de 6 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7425/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gratuïtat dels llibres de text a l'ensenyament
obligatori. (Mesa de 6 de setembre del 2006).

Palma, a 6 de setembre 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 Ple.

Per fer realitat el dret a l’educació en igualtat de condicions
l’administració educativa de les Illes Balears ha de promoure
totes les mesures necessàries per garantir la finalització de
l’educació obligatòria de tots els i les joves, i fomentar l’accés
posterior a la formació professional, al batxillerat i als estudis
superiors per tal de formar el jovent de les Illes Balears de la
millor forma possible per al seu futur.

El Govern de les Illes Balears, amb l’argument de facilitar
la lliure elecció de centre, ha decidit posar en marxa una línia
de subvencions per a obres d’ampliació a centres educatius
privats i, també, ha manifestat la intenció de concertar els
estudis de batxillerat encara que al municipi o a la zona hi hagi
instituts que compten amb places suficients.

D’altra banda encara hi ha municipis o localitats que no
compten ni amb institut ni amb cap centre educatiu que
imparteixi estudis d’ensenyament secundari, cosa que obliga els
i les estudiants a haver-se de desplaçar bé en transport escolar,
bé en transport privat.

El transport escolar és subvencionat a les etapes
obligatòries però no així a les postobligatòries, com el
batxillerat o la formació professional, fet que suposa una
càrrega econòmica important per a les famílies, ja que
difícilment poden compaginar la utilització del transport públic
regular amb els horaris dels instituts.

Per aquests motius el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a subvencionar el transport escolar de l’alumnat que
s’ha de desplaçar de localitat per poder realitzar estudis de
batxiller i formació professional.

Palma, a 26 de juliol del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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.

La gratuïtat de l’ensenyament obligatori és un dret
reconegut a la Constitució Espanyola i una reivindicació dels
pares i les mares per fer efectiva la igualtat d’oportunitats del
nostre sistema educatiu. A les Illes Balears les competències en
matèria d’educació corresponen a la comunitat autònoma, que
és l’administració que ha de garantir el compliment d’aquest
dret.

En aquest sentit el Parlament de les Illes Balears va aprovar
per unanimitat a l’any 2003 una proposta segons la qual el
Govern de les Illes Balears havia de dissenyar, amb la
colAlaboració dels ajuntaments i d’altres organismes, un sistema
per garantir, de cara als propers cursos, la gratuïtat dels llibres
de text als alumnes inscrits als nivells d’ensenyament
obligatori.

Davant la manca de compliment d’aquest acord
parlamentari i davant el pròxim inici del curs escolars 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:
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1. Endegar les mesures necessàries, econòmiques i d’altres
tipus, a través de la Conselleria d’Educació, per aconseguir a
partir del pròxim curs 2006-2007 la gratuïtat dels llibres de text
per a tots els alumnes de l’ensenyament obligatori dels centres
escolars de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.

2. El dret a la gratuïtat de llibres de text descansarà en el
sistema de préstec o dipòsit dels llibres, amb la implicació dels
centres escolars per tal de promoure l’ús de llibres
reutilitzables.

3. Així mateix el Govern de les Illes Balears establirà ajudes
específiques per a l’adquisició de llibres de consulta d’ús
general per a l’aula segons les necessitats de cada centre
escolar.

Palma, a 28 de juliol del 2006.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7804/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a transport de residus urbans
produïts a Formentera, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de setembre del
2006).

Palma, a 6 de setembre 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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El vigent pla de residus urbans d’Eivissa i Formentera
contempla la construcció d’una planta de transferència a l’illa
de Formentera per traslladar aquests residus, una vegada
compactats, a l’illa d’Eivissa per al seu tractament a l’abocador
de Ca na Putxa, donat que es considera que, per les seves
dimensions reduïdes, no és aconsellable fer el tractament dels
residus a l’illa de Formentera. El cost anual previst del
transport per via marítima entre Formentera i Eivissa s’estima
en una quantitat superior al milió d’euros.

Atès que està previst que amb la propera aprovació de la
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
desaparegui l’actual consell d’Eivissa i Formentera i es creï el
nou consell de Formentera, i que aquest últim s’hauria de fer
càrrec en solitari de les despeses generades per aquest
transport.

Atès que la Conselleria d’Hisenda del Govern de les Illes
Balears ha calculat que el cost efectiu de les competències que
hauria de gestionar el nou consell de Formentera seria d’un
milió i mig d’euros, xifra que fa del tot impossible assumir
l’obligació legal de fer front al trasllat de residus.

El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer-se càrrec de la despesa generada pel trasllat dels
residus urbans des de la planta de transferència de Formentera
fins a l’abocador de Ca na Putxa.

Palma, a 29 d'agost del 2006.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 4327/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a peticions de
llicència de grans establiments comercials. (BOPIB núm. 88
de 27 de maig del 2005).

Existeix qualque criteri polític perquè el Govern de les Illes
Balears hagi rebutjat el 64% de les peticions de llicència de
grans establiments comercials?

La Direcció General de Comerç, depenent de la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia, és l'òrgan que tramita les
solAlicituds de llicència autonòmica de grans establiments
comercials, no aplica criteris polítics en els informes que
elabora i sotmet a informe preceptiu del Consell Assessor de
Comerç, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2001, de 15 de
juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.

Aquests informes es realitzen seguint els criteris marcats a
l'article 15.5 de l'esmentada llei, en base a aquests criteris, s'ha
elaborat un model de valoració per marcar les pautes en la
redacció dels corresponents informes.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Palma, 7 de juliol del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 6986/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Hospital Verge del Toro (V). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre
del 2005).

Quina era l'estada mitjana a l'Hospital Verge del Toro fins
a 30 de setembre del 2005?

Estada mitjana 2005:

Gener 5,65
Febrer 5,29
Març 4,79
Abril 4,95
Maig 4,95
Juny 4,66
Juliol 5,24
Agost 4,48
Setembre 4,67

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

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 7317/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
depuradores del Govern de les Illes Balears (III). (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Quines són les obres de millora o reparacions fetes a les
depuradores durant els anys 2004 i 2005?

S'adjunta el llistat d'obres de millora o reparacions fetes a
les depuradores durant els anys 2004 i 2005.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Palma, 25 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 8445/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a denúncia
d'obres de construcció d'un camí al Parc Natural de Llevant.
(BOPIB núm. 112 de 25 de novembre del 2005).

Quines actuacions durà a terme la Conselleria de Medi
Ambient davant la denúncia, que fou presentada a la pròpia
conselleria a finals d'octubre passat, per la construcció d'un
camí dins la finca pública d'Aubarca en el Parc Natural de
Llevant?

En relació amb les actuacions que ha realitzat la Conselleria
de Medi Ambient davant la denúncia per la construcció d'un
camí dins la finca pública d'Aubarca en el Parc Natural de
Llevant, cal dir que la Conselleria de Medi Ambient ha realitzat
la comprovació de què aquesta actuació va ser aprovada per
resolució de data de 9 de juny de 2003, per la qual s'aprova el
Pla comarcal de defensa contra els incendis forestals de Llevant
Nord (Mallorca) (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004).

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

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 10054/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a unificació
del preu de l'aigua. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).

Quan pensa el Govern unificar el preu de l'aigua de
cadascuna de les illes, tal com va anunciar la Conselleria de
Medi Ambient l'any 2005?

Actualment es troben a punt d'iniciar les noves dessaladores
a Mallorca, Menorca i a Eivissa, així com la conducció de
l'aqüífer de Sa Costera. Aquestes infraestructures suposaran una
important aportació de cabal d'aigua gestionat pel Govern.
Pareix prudent, un cop s'hagi iniciat en ferm la construcció
d'aquestes infraestructures (ens referim sobretot a les
dessaladores), estudiar l'impacte en el preu de l'aigua de les
Illes;  estudi que no es pot concretar fidelment fins que no
estiguin finalitzades.

Hem de destacar però que durant aquesta legislatura s'ha dut
a terme la primera acció d'unificació de preus, del preu de
subministrament en alta a l'illa d'Eivissa, aplicant la mateixa
tarifa per a Vila i Sant Antoni.

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

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 129/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
abocaments de terres a Eivissa (III). (BOPIB núm. 119 de 27
de gener del 2006).

El projecte de les obres del segon cinturó de ronda
d'Eivissa no contempla un protocol d'actuació amb les terres
provinents de les excavacions que prevegi la seva disposició a
un lloc habilitat a tal efecte? En cas negatiu, no considera la
Conselleria de Medi Ambient que aquest assumpte hauria
d'estar contemplat?

En relació amb les deposicions de terres provinents de les
obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa, em complau
comunicar-vos que segons les nostres dades no s'estan
realitzant a la zona perifèrica de protecció del Parc Natural de
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Ses Salines d'Eivissa i Formentera, pel que no afecta a les
competències de la Direcció General de Biodiversitat.

Així mateix, l'esmentat moviments de terres no està subjecte
a informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Litoral.

Per últim vos record que la Comissió Balear de Medi
Ambient va emetre els seus informes envers aquestes obres.

Palma, 17 de juny del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 446/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions al barranc i torrent d'Algendar. (BOPIB núm. 121
de 10 de febrer del 2006).

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Medi
Ambient a la zona del barranc de l'Algendar i del seu torrent
(municipi de Ferreries a l'illa de Menorca) des del juny del
2003 fins a l'actualitat?

Es varen dur a terme dues actuacions per part d'aquesta
direcció general:

1. Neteja i condicionament del torrent de l'Algendar, entre Sant
Antoni de s'Aranjassa i el Molí de Baix que data d'abril de
2004. L'actuació va consistir en la neteja i retirada de terra
acumulada en el jaç del torrent de l'Algendar en una longitud
aproximada de 550 metres. L'actuació es va realitzar
conjuntament entre Protecció Civil de Ferreries, IBANAT i la
Direcció General de Recursos Hídrics, la qual aportà la
maquinària necessària per a la retirada de la terra acumulada en
el jaç del torrent i respon a diverses solAlicituds de particulars,
de l'Ajuntament de Ferreries i de l'Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil de Ferreries. 

2. Neteja del torrent de l'Algendar a Cala Galdana que data de
juny del 2005. L'actuació va consistir en la retirada de canyes
en uns 240 metres. L'actuació es va realitzar conjuntament amb
l'IBANAT i respon a solAlicituds de particulars i de
l'Ajuntament de Ferreries.

Addicionalment en els anys 2004 i 2005 a fi de solucionar
els problemes de males olors a la zona de desembocadura del
torrent, la llavors IBAEN, en conveni amb els ajuntaments de
Ferreries i Ciutadella, va realitzar un tractament biològic de
l'esmentada desembocadura, com a continuació dels treballs
que fins a l'any 2002 realitzaven els distints ajuntaments
juntament amb el Consell Insular de Menorca.

Palma, 12 de juny del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1402/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,, relativa a control sobre
el finançament municipal insular. (BOPIB núm. 124 de 10 de
març del 2006).

Quins arguments maneja el Govern de les Illes  Balears per
justificar els seus intents de control del finançament municipal
i insular de l'Estat?

La colAlaboració interadministrativa tributària ve recollida
a la Llei 2/2004, reguladora de les hisendes locals, que en el
seu article 8.1 estableix la colAlaboració de les administracions
estatals, autonòmiques i locals en matèria tributària.

D'altres exemples de regulació d'aquesta colAlaboració
interadministrativa tributària els trobam a la Llei 2/1987, de 15
d'abril municipal i de règim local de Catalunya, modificada per
la Llei 21/2002, de 5 de juliol; la Llei 1/2003, de 3 de març, de
l'administració local de La Rioja; o la Llei de 7 d'octubre de
1983, de descentralització territorial i colAlaboració entre la
comunitat autònoma de la Regió de Múrcia i les entitats locals.

Marratxí, 30 de juny del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1627/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla
sociosanitari (XIII). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

Per quin motiu és necessari que un pla sociosanitari estigui
"normativitzat"?

En qualsevol instrument de planificació s'han d'establir,
entre molts d'altres eixos d'activitat operativa, els requeriments
metodològics, explícits o implícits, necessaris per determinar
el marc jurídic i normatiu que ha de regir en el sector de
l'activitat administrativa en qüestió i el desplegament de les
mesures que conté.

L'elaboració d'un pla en l'àmbit sociosanitari, com no podia
ser d'una altra manera, ha de respondre a aquests mateixos
paràmetres i en el contingut no hi poden mancar referències a
la manera ordenada de procedir en l'establiment de la
configuració juridicoorganitzativa i la regulació, en aquest cas,
de l'espai sociosanitari.

Palma, 1 d'agost del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1628/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla
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sociosanitari (XIV). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

Què vol dir la Sra. Consellera quan, en resposta a la
pregunta RGE núm. 3959/05, diu que l'anterior pla
sociosanitari es va retirar perquè no estava "normativitzat"?

Per ser precisos, la paraula utilitzada en la resposta a la
pregunta RGE núm. 3959/05 va ser "normativitzat". Dit això,
en efecte, en el Pla sociosanitari presentat en la legislatura
anterior mancaven, entre altres elements, els requeriments
metodològics necessaris, explícits o implícits, per a la
configuració juridicoorganitzativa, com també l'ordenació de
l'àmbit sociosanitari a la comunitat autònoma. Aquest motiu i
altres consideracions referents a la funcionalitat operativa
inadequada de l'instrument de planificació esmentat en varen
fer aconsellable la retirada.

Palma, 1 d'agost del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1633/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla
sociosanitari (XVIII). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

La Sra. Tressera pertany a qualque consorci, empresa
pública o privada, fundació, o bé fa feina pel seu compte o bé
per compte d'alguna empresa pública o privada?

Les qüestions que suscita aquesta pregunta literalment i en
els termes en què es plantegen en relació amb dades de caràcter
personal d'una tercera persona són completament i
manifestament alienes a l'acció de govern.

Palma, 11 d'agost del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1738/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a campanya de
revisió dels hotels. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

Quina quantitat de diners ha pressupostat el Govern de les
Illes Balears per realitzar la seva gran campanya consistent en
revisar exhaustivament els hotels de les Illes Balears amb "tot
inclòs"?

Cap. Aquesta revisió dels establiments d'allotjament que es
comercialitzen amb la modalitat del tot inclòs forma part del
Pla anual d'inspecció des de l'inici de la legislatura.

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

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 2136/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions i projectes per part d'INESTUR. (BOPIB núm. 125
de 17 de març del 2006).

Quines actuacions i quins projectes s'han dut a terme per
l'empresa INESTUR del Govern de les Illes Balears al llarg
dels anys 2005 i 2006?

Les actuacions i els projectes que du a terme l'INESTUR
són els següents:

1. Consolidació, rehabilitació i canvi d'ús del quarter
d'Intendència, actualment en execució.

2. Actuacions realitzades a la finca de Son Real:
- Centre d'Interpretació, per a la definició d'usos que
regularan les activitats del conjunt de la finca de Son Real,
pendent de l'autorització d'interès general.
- Casa dels garriguers, projecte acabat.
- Fosa sèptica biològica, projecte acabat.
- Tercera casa dels senyors, actualment en execució.
- Can Peloni, actualment en execució.
- Camí illa dels Porros i camins i rutes diferents de Son
Real, projectes redactats i pendents de la concessió de
llicència.
- Sestadors, projecte redactat i pendent de la concessió de
llicència.

3. Refugi de Sa Coma de'n Vidal, actualment en execució.

4. Rehabilitació de Can Serra, consistent en la consolidació
dels murs de càrrega, projecte acabat.

5. Reforma de Can Portmany d'Eivissa, destinat a centre
cultural. La primera fase està actualment en execució; la segona
està pendent de la concessió de llicència i la tercera de dotació
de serveis, està actualment en redacció del projecte.

6. Rehabilitació de la casa del rector de Sant Francesc de
l'Estany a Eivissa, pendent de concessió de llicència.

7. Reforma de Cas Català, consistent en la supressió de barreres
arquitectòniques per accedir a la platja, projecte de redacció.

Actuacions i projectes del CITTIB:

Estudis sobre:
- Mercats emissors.
- Destinacions competidores.
- Productes turístics: golf, creuers, congressos.
- Despesa turística.
- Ocupació dels establiments turístics.
- Tot inclòs.
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Programa informàtic d'estalvi d'energia elèctrica per als
hotels.

Membre de la xarxa d'antenes tecnològiques de la DGRDI.
Projectes europeus:
-Molbilmed.
-Macimed.

Actuacions i projectes de l'IQT 2005-2006:
- Es realitza formació externa per satisfer les necessitats del
sector i es realitzen també accions formatives d'àmbit intern
per disposar de tècnics àmpliament qualificats.
- Per difondre i impulsar la qualitat es compta amb les
associacions i federacions, mitjançant convenis o acords de
colAlaboració.
- Participació en projectes europeus (Nautismed i Equal).
- Presència a fires per a la presentació dels productes de
l'IQT i empreses adherides.
- Realització de fullets informatius dels diferents projectes.
- L'IQT està implantant la norma ISO 9001:2009.

Distintius de qualitat:

Per complir amb el Pla de modernització permanent, inclòs
en la Llei general turística (Llei 2/1999, de 24 de març), es crea
el distintiu IQT, el qual estableix uns requisits mínims de
qualitat sobre els quals es fonamenta el distintiu IQT i que, a
diferència d'altres sistemes, s'adapta al tipus d'infraestructura,
servei i sector, sense desestimar, en cap moment, l'ajut i la
conveniència amb els altres sistemes de qualitat i medi ambient,
servint també com a primer pas de conscienciació i
sensibilització de l'empresa i l'empresari. Actualment l'IQT
revisa els establiments que disposen del distintiu i l'implanta
(mitjançant consultores externes) als establiments adherits.

Desestacionalització:

1.Productes estrella: Per ampliar l'oferta del producte turístic
balear es fa feina als establiments adscrits a productes estrella,
coneguts en l'anterior legislatura com a Pla de marques.

2. Rutes gastronòmiques, art i cultura: Creació d' una guia
gastronòmica, pionera a les Illes Balears. Es creen 7 rutes: 3 a
Mallorca, 2 a Eivissa i Formentera i 2 a Menorca.

Destinacions turístiques sostenibles:
- Conveni amb IMTUR (Ajuntament de Palma) per a la
implantació de destinació turística segons les directrius del
Pla SICTED (conveni signat el maig del 2006).
- Relació d'un informe de diagnòstic per a la creació d'un
mapa de destinació turística (maig-desembre).

Palma, 28 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 2137/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projecte
d'INESTUR a Can Serra. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

Quin projecte ha dut a terme l'empresa INESTUR,
depenent del Govern, a Can Serra?

El projecte que s'hi ha dut a terme consisteix en la
consolidació de murs de càrrega.

Palma, 28 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 2138/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projecte
d'INESTUR sobre cicloturisme. (BOPIB núm. 125 de 17 de
març del 2006).

Quin o quins projectes ha dut a terme l'empresa INESTUR
sobre cicloturisme?

INESTUR ha dut a terme els projectes següents sobre
cicloturisme:

- Xarxa cicloturística a l'interior de Mallorca.
- Rutes cicloturístiques de Ponent.
- Actualització, revisió i millora de la xarxa cicloturística de
Mallorca.
- Pla de rutes cicloturístiques d'Eivissa i Formentera.
- Pla integral de cicloturisme a Menorca.
- Pla D d'Es Migjorn Gran.
- Pla  D de Sant Lluís.

Palma, 28 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 2139/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projecte
d'INESTUR d'intercanvis culturals. (BOPIB núm. 125 de 17 de
març del 2006).

Quins projectes d'intercanvis culturals ha dut a terme
l'empresa INESTUR?

L'Ajuntament de Palma, juntament amb l'INESTUR, duen
a terme un projecte cultural anomenat Culturmed.

Per altra banda, INESTUR participa actualment en tres
projectes esportius europeus:

Mobilmed i Macimed tenen com a objectius finançar
l'ampliació de l'actual xarxa cicloturística promoguda per la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears,
compartir experiències i intercanviar bones pràctiques amb
altres regions d'Europa per afavorir el desenvolupament d'un
turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient com és el
cicloturisme. Els dos projectes s'han iniciat el juny del 2004 i
finalitzaran el juny del 2006.
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El tercer projecte es denomina Nautismed i té per objectiu
desenvolupar estratègies i polítiques turístiques en relació al
sector nàutic i fomentar la desestacionalització i la innovació de
la indústria nàutica a les illes de la Mediterrània. 

Palma, 28 de juny del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 2189/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
filtració de combustible al torrent de Son Canals. (BOPIB
núm. 126 de 24 de març del 2006).

Quines mesures pensa emprendre la Conselleria de Medi
Ambient per tal d'evitar que es produeixen vessaments
contaminants com el del torrent de Son Canals? Pensa la
Conselleria de Medi Ambient demanar responsabilitats als
causants dels vessaments? Com corregirà els efectes produïts
pels vessaments?

La Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d'Indústria
estan en tràmits d'elaboració d'una norma que reguli les
condicions tècniques d'estanqueïtat dels dipòsits i prioritza
l'obligació en funció del risc al domini públic hidràulic.

La Conselleria de Medi Ambient ha demanat
responsabilitats des del primer dia en què l'Ajuntament de Deià
li comunicà els fets. S'ha obert el corresponent expedient
administratiu sancionador.

La Conselleria de Medi Ambient, mitjançant els seus
tècnics competents, ha donat les instruccions adients a l'hotel
i a l'empresa que aquest ha contractat, a fi de colAlaborar i
supervisar en tot moment les tasques per solucionar els efectes
del vessament i evitar la producció de nous vessaments. S'ha
d'esmentar la immillorable predisposició i actuació de l'hotel
per solucionar aviat les causes i els efectes produïts i seguir les
instruccions que li ha donat la Conselleria de Medi Ambient. 

Palma, 17 de juny del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 2287/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a primer any de
Lototrot. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre el
fet que la Lototrot hagi recaptat set vegades menys del previst
durant el primer any de funcionament?

Tal i com ja li vaig contestar mitjançant la resposta a la
pregunta parlamentària RGEP núm. 6707/06, el Parlament de
les Illes Balears va aprovar el dia 4 de febrer de 2003 una
moció en la que s'instava el Govern de les Illes Balears a
solucionar de forma definitiva i urgent el finançament del trot
balear i de les seves activitats relacionades , especialment

l'àmbit agrícola i ramader. La posada en marxa de la Lototrot
i la Promotrot respon precisament a donar compliment a
aquesta iniciativa parlamentària.

En aquests moments s'està duent a terme la modificació de
l'ordre reguladora de les apostes externes i els jocs de promoció
del trot, amb la intenció de millorar les inicials previsions de
recaptació.

Marratxí, 30 de juny del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 2474/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ampliació de
l'abocador del Milà. (BOPIB núm. 127 de 31 de març del
2006).

Té qualque interès específic el Govern de les Illes Balears
en el fet que existeixen altres alternatives a l'ampliació de
l'abocador del Milà a Menorca?

La Llei per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO) en el seu article 39.4 exigeix que per aplicar
l'excepció d'interès públic s'hagin rebutjat totes "les solucions
i alternatives estudiades". No és, per tant, el Govern el que
demana l'estudi de les alternatives, sinó la legislació vigent, que
a la vegada transcriu la normativa comunitària.

I, efectivament, la pregunta sí encerta en una cosa; el
Govern de les Illes Balears té un interès: la defensa de l'interès
públic derivat de la legalitat ambiental.

Palma, 11 de juliol del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 2476/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a interès públic
a Menorca. (BOPIB núm. 127 de 31 de març del 2006).

Pensa el Govern de les Illes Balears que el Consell Insular
de Menorca no té capacitat per establir el que és d'interès
públic referit a l'ampliació de l'abocador del Milà de
Menorca?

La Llei per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO) fixa en el seu article 39.4 que és el Consell
de Govern el que pot aplicar l'excepció d'interès públic.

Palma, 11 de juliol del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
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Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 2479/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a enderroc dels
apartaments ilAlegals a Ses Covetes. (BOPIB núm. 127 de 31
de març del 2006).

Està disposat el Govern de les Illes Balears a finançar
l'enderroc dels 67 apartaments ilAlegals a Ses Covetes de
Campos?

El Govern de les Illes Balears aplicarà la legalitat vigent
fins a les darreres conseqüències, una vegada s'hagin tancat tots
els procediments judicials relatius al tema dels apartaments de
Ses Covetes (Campos).

Palma, 11 de juliol del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 2482/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a
infraestructures de justícia (I). (BOPIB núm. 127 de 31 de
març del 2006).

Segons el Govern de les Illes Balears, quines són les
deficiències d'infraestructures en matèria de justícia a l'illa de
Menorca?

La tradicional manca d'inversions en els serveis de
l'Administració de Justícia al llarg del temps, especialment
preocupant en els darrers anys, fa que l'estat actual en què es
troben les infraestructures dels partits judicials de les Illes
Balears estigui marcat, en general, per l'obsolescència, la
precarietat i la impossibilitat de creixement.

La situació a Menorca dels edificis judicials no s'allunya del
conjunt de les Illes Balears, tal com queda de manifest, per
altra banda, en les successives memòries del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears. Es pot sintetitzar en la
inexistència d'una infraestructura apta per complir uns
paràmetres mínims d'espai i funcionals aptes per a la prestació
d'un servei públic de justícia orientat al ciutadà i a l'eficiència.

En generals, els edificis i locals del partit judicial de Maó
presenten les deficiències següents: manca d'espai, ineficiència
funcional derivada de la deslocalització (el jutjat penal, a tal
d'exemple, es va haver d'ubicar al polígon industrial),
condicions estructurals pèssimes, manca de manteniment, de
mesures de protecció i de condicions deficients de seguretat i
salut per a les persones.

Quant a la infraestructures del partit judicial de Ciutadella,
es repeteix la tònica de pràcticament tots els edificis judicials
de les Illes Balears. L'edifici principal presenta una conservació
deficient, està sobresaturat i és funcionalment inadequat per a
les necessitats actuals de prestació del servei de justícia. Atès
l'esgotament total de la seva capacitat per absorbir els òrgans
judicials actuals i els serveis annexos, se n'han dispersat i
deslocalitzat (a tall d'exemple, el Jutjat Social s'ha ubicat a la
plaça des Born). Novament hem de destacar les condicions

deficients de seguretat, salut i higiene: humitats, males olors,
despreniments de plaques de guix de sostres i parets, com
també el mal estat de funcionament de la majoria dels equips i
de les instalAlacions. Les mesures de protecció i vigilància dels
edificis, d'altra banda, són insuficients.

Palma, 11 d'agost del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 2483/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a
infraestructures de justícia (II). (BOPIB núm. 127 de 31 de
març del 2006).

Segons el Govern de les Illes Balears, quines són les
deficiències d'infraestructures en matèria de justícia a l'illa
d'Eivissa?

Com ja vàrem manifestar en la resposta a la pregunta
parlamentària núm. 2482/06, l'estat actual en què es troben les
infraestructures dels partits judicials de les Illes Balears està
marcat, en general, per l'obsolescència, la precarietat i la
impossibilitat de creixement. Aquesta situació, és cert, ve
causada en bona part per la tradicional manca d'inversions que
ha caracteritzat l'Administració de justícia al llarg dels anys.

Si això és així en el conjunt de les Illes Balears, la situació
a l'illa d'Eivissa és especialment preocupant, i no només en
opinió del Govern de la comunitat autònoma, sinó de tots els
operadors jurídics. En aquest sentit no hauran passat
desapercebuts al senyor diputat els informes anuals que, any
rere any, en relació amb aquesta qüestió formula el magistrat
jutge degà d'Eivissa, ni les reflexions que, a aquest efecte,
contenen les successives memòries del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, ni tampoc les reiterades denúncies
que -amb una preocupant assiduïtat en els darrers dos anys- es
publiquen en els mitjans de comunicació socials sobre la
situació dels jutjats d'Eivissa.

En efecte, l'edifici judicial principal del Partit d'Eivissa es
troba en un greu estat de conservació, de sobresaturació i és
inadequat per a un desplegament correcte de les seves funcions.

Erigit sobre un terreny on el nivell freàtic arriba a les
dependències inferiors, en les quals es troben les instalAlacions
dels metges forenses, les males olors, la humitat i les
inundacions són recidivants. Fins i tot s'han assolit extrems
deplorables quant a seguretat, salut i higiene.

Així mateix s'ha de ressenyar el mal estat de funcionament
de totes les instalAlacions i de tots els equips de l'immoble, que
s'avarien constantment.

Per altra banda, atès l'esgotament total de la capacitat
d'espai disponible a l'edifici principal, s'ha hagut de dispersar
i deslocalitzar part dels òrgans judicials.
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Convindrà amb mi, senyor diputat, que la situació descrita
fins ara té com a principals repercussions, entre d'altres, l'elevat
cost econòmic del manteniment de la situació de les
infraestructures -amb un cost econòmic afegit indirecte quant
a ineficàcia i qualitat del servei públic-, la pèrdua de les
inversions realitzades en els lloguers temporals, els riscs de la
seguretat i la salut en el treball dels funcionaris que presten els
serveis en l'edifici judicial i, en definitiva, un impacte negatiu
en la imatge del servei públic de justícia a Eivissa i, en general,
a les Illes Balears.

Palma, 11 d'agost del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 2689/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abocador del
Milà a Menorca (I). (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

Quines irregularitats han existit en el procés d'avaluació
dut a terme per Xarxa Natura 2000, òrgan adscrit a la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,
en relació a l'abocador del Milà a Menorca?

El procediment d'avaluació de repercussions relatiu al Pla
director sectorial de residus sòlids de Menorca, efectuat pel
comitè especialitzat de Xarxa Natura 2000, s'ha ajustat a les
previsions legals de la normativa vigent ( LECO- Llei per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental). 

Per altra banda, aquest procediment d'avaluació de
repercussions ha posat de manifest que en Consell Insular de
Menorca va acceptar l'any 2003 la no ampliació de l'esmentat
abocador per les afeccions ambientals a la Xarxa Natura 2000,
quan es preveia una ampliació del voltant de 18 hectàrees, i que
en canvi ara, pretenen ampliar l'abocador amb una zona de
reserva de 60 hectàrees. 

Existeix així, com diu el diputat Fernández Terrés, una
manifesta irregularitat per part del Consell Insular de Menorca,
que primer reconeix la impossibilitat d'aquesta ampliació per
raons ambientals i posteriorment, no just el retira, sinó que fins
i tot preveu una zona de reserva molt més grossa.

Palma, 25 de maig del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 2825/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions contaminació per gasoil al torrent de Corralet a
Deià. (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del 2006).

Quines actuacions ha dut a terme o pensa dur a terme la
Conselleria de Medi Ambient respecte de la detecció de
contaminació del principal aqüífer de reg a Deià, per
abocament de gasoil que suposadament procedeix del dipòsit

d'un establiment hoteler, al torrent de Corralet? Ha realitzat
la Conselleria de Medi Ambient alguna investigació al
respecte? Ha dut la Conselleria de Medi Ambient alguna
actuació de descontaminació?

L'abocament de gasoil que efectivament procedeix, del
dipòsit d'un establiment hoteler, va ser detectat per la presència
d'irisacions a la superfície de l'aigua i olor a gasoil al torrent de
Corralet. Aquesta contaminació ha afectat a les terres que
envolten el dipòsit i aquestes terres varen transmetre part del
gasoil per exudació dels marges del torrent cap a les seves
aigües.  Per tal de detectar la possible contaminació de l'aqüífer
s'està realitzant una campanya de mostreig als pous que es
podrien veure afectats. Aquests dos pous són el del propi hotel
i el de l'ajuntament. El pou de l'hotel es fa servir per regar les
instalAlacions del propi establiment i el de l'ajuntament
subministra aigua a la xarxa municipal els mesos d'estiu.

Al primer es va detectar a una de les analítiques una
contaminació superior a la permesa per a subministrament
d'aigua, però inferior a la permesa per al reg. El pou de
subministrament de l'ajuntament les analítiques han donat
sempre uns paràmetres adequats a l'ús del pou com a aigua
potable. 

S'ha de tenir en compte a part d'això que l'ajuntament fa un
tractament d'osmosi a l'entrega d'aigua a la xarxa. Les anàlisis
s'han fet abans d'aquest tractament. D'altra banda els regants
prenen aigua del propi torrent quan ja s'ha unit al torrent Major.
Les analítiques que s'ha fet al torrent al punt de presa dels
regants han donat un contingut d'hidrocarburs inferior al
demanat per regar, si bé a qualque anàlisi, abans d'iniciar els
treballs de descontaminació, va donar un contingut superior al
permès per a aigua potable.

Des del primer moment l'establiment l'hoteler va assumir ser
el causant de la contaminació, procedent d'un dipòsit o d'unes
canonades de subministrament de gasoil que havien passat les
corresponents proves d'estanqueïtat. Així doncs, no ha estat
necessari realitzar una investigació sobre l'origen de la
contaminació.

El propi establiment hoteler va contractar des de l'inici els
serveis d'una empresa especialitzada en la descontaminació.
Aquesta ha realitzat els treballs sota el control dels tècnics de
la conselleria, que han donat el seu vist i plau a les actuacions
realitzades, que han aconseguit una disminució de la
contaminació als pous i al torrent fins als nivells establerts per
la legislació existent.

Aquestes actuacions han consistit en línies generals, en
l'aïllament del cabal d'aigua del torrent afectat per l'exudació de
gas-oil i el seu tractament, la desodorització del tram de torrent
més afectat per l'abocament, la retirada de vegetació i de la
capa més superficial de terra del llit del torrent, amb contingut
perceptible de gasoil, una campanya continuada de mostreig  i
l'execució de sondejos per al tractament del terreny més
directament afectat per l'abocament. 

Resta continuar amb els treballs de descontaminació dels
terrenys, que tenen un procés més lent i que es preveu que en
un termini de 4 mesos hagin aconseguit els objectius fixats. 



BOPIB núm. 146 -  8 de setembre del 2006 6255

La descripció més detallada d'aquestes actuacions  és la que
segueix:

- Visita de la zona i estudi dels fets per part dels tècnics de
la Direcció General de Recursos Hídrics.

- Reconeixement hidrogeològic de la zona (determinació
d'aqüífers existents, anàlisi de possible afecció de l'abocament
a les aigües subterrànies, campanya de mostreig d'aigua
subterrània, així com de superficial i de mar), revisió de l'ús de
l'aigua que es fa a la zona.

- Assistència a les reunions que s'han efectuat per coordinar
les obres de descontaminació (a càrrec de l'hotel mitjançant
empresa contractada), amb la Direcció General de Recursos
Hídrics i amb la participació de l'Ajuntament de Deià.
L'assistència d'aquestes reunions s'ha fet d'acord amb la petició
del cap del departament tècnic d'aquesta direcció general.

- S'han supervisat les obres completes de descontaminació
del subsòl (als voltants del dipòsit) i l'evolució quant al
contingut amb gasoil de l'aigua de l'aqüífer subjacent.

- S'ha mantingut informat el personal de la Direcció General
de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i
Consum de l'estat qualitatiu del pou d'abastament que es troba
situat pròxim a la zona.

- S'han redactat dos informes tècnics al Departament de
Gestió de Domini Hidràulic.

Estat actual de la contaminació de l'aigua subterrània de
l'aqüífer subjacent i actuacions previstes: 

L'abocament de gasoil ha afectat les aigües subterrànies.
S'ha seguit l'evolució dels dos pous més pròxims: el de l'hotel
i el de l'ajuntament. Els continguts en hidrocarburs es detallen
en les analítiques fetes i cal dir que de moment són poc
preocupants pel que fa al seu consum humà, però que cal seguir
controlant la seva evolució.

L'empresa contractada per l'hotel s'encarrega d'aquest
seguiment i ens comunica els resultats. Actualment el pou de
l'ajuntament no està en ús.

La primera fase de descontaminació del subsòl està gairebé
finalitzada: extracció mitjançant bombejament del sobrenedant
de gasoil en el subsòl immediat al dipòsit. Tan la
caracterització inicial del subsòl com les obres posteriors de
descontaminació que va fer l'empresa es consideren molt
adequades.

La segona fase es començà el 16 de maig i consisteix en un
tractament bacteriològic d'oxigenació, segons normativa vigent,
per accelerar la degradació dels hidrocarburs en el sòl i en
l'aigua subterrània.

L'empresa ha entregat a la Direcció General de Recursos
Hídrics els informes corresponents de les obres.

Les obres de descontaminació de les aigües superficials han
estat supervisades pel cap del departament tècnic.

Palma, 12 de juny del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 3009/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
aportacions a la Fundació contra la violència de gènere.
(BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).

Quines aportacions ha rebut la Fundació contra la
violència de gènere des del dia 1 de gener del 2006?

Des del dia 1 de gener del 2006 i fins a dia d'avui la
Fundació contra la violència de gènere ha rebut les següents
aportacions:

Sa Nostra   6.000 euros.
Banca March   7.000 euros.
Caixa Colonya   3.000 euros.
Construccions Llabrés-Feliu 30.000 euros.
Conveni amb el ColAlegi
d'Apotecaris de les Illes Balears  3.000 euros.

Palma, 28 de juliol del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 3023/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a avantprojecte
de Llei de sòl. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del 2006).

Quines entitats han alAlegat contra l'avantprojecte de Llei
de sòl del Govern de les Illes Balears?

Les entitats que han alAlegat l'avantprojecte de la Llei de sòl
són les següents:

1. Ajuntament de Lloseta, 15 de març del 2006.
2. Ajuntament d'Alcúdia, 27 de març del 2006.
3. Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu, 24 de març del
2006.
4. Conselleria d'Interior, 29 de març del 2006.
5. ColAlegi d'Enginyers Industrials, 27 de març del 2006
(correcció d'errada material en escrit de data 4 d'abril del
2006).
6. ColAlegi d'Administradors de Finques, 28 de març del
2006.
7. ColAlegi d'Advocats, 27 de març del 2006.
8. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardessar, 23 de març
del 2006.
9. Ajuntament de Palma, 27 de març del 2006.
10. AMIB, 22 de març del 2006.
11. CAEB, 24 de març del 2006.
12. Associació de Promotors Immobiliaris, 29 de març del
2006.
13. Registradors, 31 de març del 2006.
14. Ajuntament d'Alcúdia.
15. ColAlegi d'Arquitectes, 5 d'abril del 2006.
16. Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 27 de març del
2006.
17. Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 22 de març
del 2006.
18. Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, (a través del
CIEF).
19. Ajuntament de Sant Joan de Labritja, 24 de març del
2006.
20. Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, 27 de març del
2006.
21. Consell Insular de Mallorca, 31 de març del 2006.
22. APERBAL/ ASINEM, 12 de juny del 2006.



6256 BOPIB núm. 146 -  8 de setembre del 2006

És convenient aclarir que la majoria d'alAlegacions són de
caràcter constructiu i no es poden entendre, tal com diu la
pregunta, que siguin contra l'avantprojecte de Llei de sòl.

Palma, 11 de juliol del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 3217/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
subvencions a revistes locals. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig
del 2006).

Ha concedit aquesta conselleria subvencions a revistes
locals? En cas afirmatiu, a quines?

D'acord amb la informació facilitada per la Unitat de Gestió
Econòmica i el departament de premsa, no consta cap
subvenció a revistes locals per part d'aquesta conselleria.

Marratxí, 6 de juliol del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 3538/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,, relativa a precarietat
laboral i manca de diàleg social. (BOPIB núm. 132 de 12 de
maig del 2006).

Com pensa el Govern de les Illes Balears millorar, en el
proper exercici, l'augment de la precarietat laboral i la manca
de diàleg social, principals causes de la disminució de la
qualitat de l'ocupació segons diversos estudis universitaris?

El nostre mercat de treball està condicionat per l'estructura
econòmica. Som una economia de serveis avançada i tenim una
població laboral ocupada en el sector serveis. Per tant, és obvi
que els avantatges i inconvenients d'aquest model econòmic es
projecten sobre les característiques fonamentals de les relacions
laborals. És un mercat dinàmic i amb capacitat d'adaptació als
canvis, en el qual concorre una demanda real d'ocupació molta
alta i per tant, l'oportunitat dels treballadors de trobar una
ocupació és ben clara. De fet, som la tercera comunitat
autònoma amb el percentatge més alt de contractes indefinits.

Rànquing de contractació indefinida segons CA, 2005.

Madrid 13.5%
Catalunya 12.8%
Illes Balears 10,7%
Canàries 10,1%
La Rioja 10,1%
Aragó   9,9%
Comunitat Valenciana   9,6%
Total   9,0%
Múrcia   9,0%

Galícia   8,8%
Castella-Lleó   8,8%
Navarra   8,7%
Cantàbria   8,6%
Melilla   8,6%
Castella-La Manxa   8,1%
Astúries   8,0%
País Basc   7,0%
Estranger   6,2%
Ceuta   4,8%
Andalusia   4,3%
Extremadura   4,0%

Fonts: INEM i SOIB

Respecte de la manca de diàleg social, vos adjunt la relació
de les reunions amb els agents econòmics i socials realitzades
durant el darrer any. En qualsevol cas, per poder respondre als
estudis que fan referència a què ha disminuït la qualitat de
l'ocupació de les Illes Balears, resulta necessari que ens ho
aporti.

Reunions Agents Socials 2005:
Mesa de Diàleg Social 8
Comissió Executiva SOI 12
Consell General SOIB 3
Consell Balear de Salut Laboral 3
Comitè Tècnic de Salut Laboral 7
Pla d'ocupació 6
Pactes locals d'ocupació 42
Consell General de Formació Professional 9
Total 90

Palma, 30 de juny del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 3539/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a PIME i
autònoms. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).

Té qualque programa específic el Govern de les Illes
Balears per millorar les condicions de treball a les PIME i als
autònoms que són sectors que han sofert un major
empitjorament de les seves condicions laborals segons diversos
estudis d'universitaris?

Una societat dinàmica que vulgui construir el seu benestar
sobre fonaments sòlids, necessita una taxa de natalitat
empresarial elevada. Les noves empreses agafen el relleu de les
que ja han completat el seu cicle de vida i canalitzen les
oportunitats de negoci que els canvis en la tecnologia, els
mercats, les institucions i la societat proporcionen. D'aquesta
manera contribueixen al creixement econòmic, a la creació
d'ocupació, a la millora de les condicions laborals (PIME,
autònoms i demés tipus d'empreses) i a la modernització de
l'economia.

A la taula següent, s'indica la creació d'empreses en el
conjunt d'Espanya i a les Illes Balears en el període 2000-2005.
Com es pot observar, la taxa de creixement per a les Balears és
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superior a la de la mitjana espanyola en més de 7 punts, el que
indica una major dinàmica en la creació de noves empreses a la
nostra comunitat autònoma en comparació al conjunt de l'Estat.

Nombre d'empreses a Espanya i a les Illes Balears 
(2000-2005)

Espanya Illes Balears

2005 3.064.129 87.024

2004 2.942.583 85.425

2003 2.813.159 75.971

2002 2.710.400 73.358

2001 2.645.317 71.424

2000 2.595.392 69.574

Taxa creixement d'empreses 00-05 18,06% 25,08%

Un altre indicador que ens serveix per mesurar la vitalitat
d'una economia, és la densitat empresarial que es valora la
creació de noves empreses i en els primers llocs hi figura
l'anomenat Arc Mediterrani (Balears, Catalunya, comunitat
valenciana i Múrcia). Com es pot observar a la taula, la densitat
empresarial de Balears (88,5) és considerablement superior a
la mitjana d'Espanya (69,5).

Densitat empresarial a Espanya i a les Illes Balears
(2000-2005)

Espanya Illes Balears

2005 64,1 82,3

2004 64,3 81,3

2003 64,8 80,0

2002 65,9 80,2

2001 68,1 89,4

2000 69,5 88,5

Diferència 00-05 5,4 6,2

Palma, 30 de juny del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AF)

A les preguntes RGE núm. 3777/06 a 3779/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
canvis a la Llei del sòl i a la Llei del sòl (I i II),
respectivament. (BOPIB núm. 133 de 19 de maig del 2006).

Quins canvis pensa acceptar el Govern de les Illes Balears
en el seu projecte de llei de sòl, només les que venguin del seu
soci parlamentari? És cert que el projecte de llei de sòl del
Govern de les Illes Balears "propicia un desenvolupament
exagerat que segueix el model valencià"? És cert que el
projecte de llei de sòl del Govern de les Illes Balears "és una
norma confusa i defectuosa que provocarà moltes confusions
i inseguretats jurídiques"?

El projecte de llei de règim del sòl i de l'habitatge de les
Illes Balears, és un projecte obert, que hem duit en aquesta
cambra amb un esperit de consens. Aquesta llei és de capital
importància i els seus efectes en els seus efectes en allò que
afecta la seguretat jurídica, a la lluita contra les especulacions
de sòl i l'agilitació dels procediments administratius, ha de
suposar  la màxima implicació de tots els grups parlamentaris,
perquè des d'un esperit i actuació clarament constructius,
aconseguirem un text legal consensuat i que afronti els
problemes dels nostres ciutadans en el camp de l'ordenació
territorial, l'urbanisme i l'habitatge.

La Llei de règim del sòl i de l'habitatge de les Illes Balears
és una llei marc dins la qual han d'enquadrar-se tan l'ordenació
territorial com l'urbanisme. Des de la llei no es propicia un
desenvolupament urbanístic exagerat que els desenvolupaments
tan en matèria d'ordenació territorial com en matèria
urbanística no competeixen directament a aquesta llei, sinó als
instruments d'ordenació territorial i urbanística, ja siguin Plans
territorials insulars o Planejaments generals municipals.

El projecte de llei no modifica les previsions de creixement
urbanístic de la Llei de Directrius d'Ordenació Territorial i ni
molt manco modifica els percentatges de creixement urbanístic
que han establert els diferents Plans territorials insulars per a
cadascuna de les illes. El projecte de llei de règim de sòl ha
establert un model adequat a la nostra problemàtica insular i de
la seva simple lectura pot establir-se que segueix un model que
en té en compte la mancança territorial i que posa com a
element primordial de l'ordenació territorial i urbanística, la
sostenibilitat.

El projecte de llei de règim de sòl i de l'habitatge de les Illes
Balears és un document de fàcil lectura i comprensió, que en
cap moment pot induir a confusió i molt manco a crear
inseguretat jurídica.

El projecte de llei agilita procediments administratius,
estableix terminis d'una manera clara i evident, obliga
mitjançant l'establiment del silenci administratiu positiu en
molts de casos que l'administració resolgui els expedients en
situació de tràmit administratiu. Per tot això afirmacions que
mantenguin que aquest projecte de llei és confús i defectuós, ha
d'entendre-se com a fruit de la demagògia.

Palma, 11 de juliol del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.
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Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 4184/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a preu del sòl
rústic. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).

Com explica el Govern de les Illes Balears que el preu del
sòl rústic a les Illes ha triplicat el seu valor en els darrers vint
anys?

El valor del sòl rústic a les Illes Balears el marca el propi
mercat, en funció de les expectatives de tota classe que té
l'esmentat sòl.

Als efectes de les expectatives del sòl rústic de les Illes
Balears, cal assenyalar que en allò que es refereix als usos
d'habitatge unifamiliar, aquestes expectatives han estat
dràsticament reduïdes i en alguns casos anulAlades per distintes
lleis, com la Llei 1/1991, d'espais naturals, i la Llei de
Directrius d'Ordenació Territorial, al mateix temps els diferents
plans territorials insulars han disminuït les possibilitats dels
usos condicionats en els sòls classificats com a sòls rústics.

Palma, 11 de juliol del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 4231/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa al Sr. José
Antonio Garriga Rosselló. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del
2006).

Quina conselleria o empresa pública del Govern de les
Illes Balears té contractat el Sr. José Antonio Garriga
Rosselló, domiciliat a Fornells, veí del municipi d'Es
Mercadal? Quines són les característiques de la seva
contractació? Quines són les seves funcions?

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de
Registre de Personal i pel Servei de Nòmines, a la Conselleria
d'Interior no consta la contractació per part de la comunitat
autònoma de les Illes Balears del Sr. José Antonio Garriga
Rosselló.

Marratxí, 14 de juliol del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 5097/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Cuartrot (I).
(BOPIB núm. 135 de 2 de juny del 2006).

A dia d'avui (24 de maig del 2006), ha autoritzat el Govern
de les Illes Balears la travessa hípica anomenada Cuartrot?

Actualment es troba en tramitació la modificació de l'ordre
reguladora de les apostes externes i els jocs de promoció del
trot, que possibilita aquesta nova modalitat del joc.

Marratxí, 14 de juliol del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 5098/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Cuartrot (II).
(BOPIB núm. 135 de 2 de juny del 2006).

Quina modalitat de diners pensa recaptar el Govern de les
Illes Balears amb la nova modalitat de joc, la travessa hípica
anomenada Cuartrot?

No correspon al Govern de les Illes Balears fer cap tipus de
valoració sobre previsions de recaptació amb la nova modalitat
de joc.

Marratxí, 14 de juliol del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 5099/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Cuartrot (III).
(BOPIB núm. 135 de 2 de juny del 2006).

Pensa seguir consentint el Govern de les Illes Balears un
joc ilAlegal en aquests moments (24 de maig del 2006), com és
la travessa hípica Cuartrot?

Tal i com ja s'ha informat a l'Hble. Diputat, mitjançant
resposta a la pregunta parlamentària RGE núm. 5097/06,
actualment es troba en tramitació la modificació de l'ordre
reguladora de les apostes externes i els jocs de promoció del
trot, que possibilita aquesta nova modalitat del joc.

Marratxí, 14 de juliol del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 5168/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
diners per a la integració d'immigrants. (BOPIB núm. 136 de
9 de juny del 2006).

A quins ajuntaments se'ls ha denegat ajudes convocades
per la Conselleria d'Immigració i Cooperació, provinents del
Ministeri de Treball, per a la integració d'immigrants? Han
començat a fer-se efectives aquestes ajudes?

La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta que en
la Resolució de la Conselleria d'Immigració i Cooperació, de
10 de febrer del 2006, per la qual s'estableix l'ampliació
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d'ajudes per a projectes que han de dur a terme les entitats
locals, dirigits a l'acollida i la integració de les persones
immigrades (BOIB núm. 22, de 14 de febrer del 2006), no s'ha
denegat cap solAlicitud. 

En l'actualitat han cobrat els ajuntaments de Lloseta, d'Artà
i de Felanitx. La resta estan en procediments de tramitació de
corresponents tramitacions justificatives.

Palma, 11 de juliol del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 5183/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a expedients
d'expropiació. (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del 2006).

Segons el Govern de les Illes Balears, quantes persones
físiques estan afectades per expedients d'expropiació per obres
públiques des del juliol del 2003?

En resposta a la pregunta esmentada us inform que les
dades solAlicitades es troben en els següents Butlletins Oficials
de les Illes Balears: núm. 162, de 22/11/2003; núm. 170, de
09/12/2003; núm. 8, de 17/01/2004; núm. 52, de 15/04/2004;
núm. 53, de 17/04/2004; núm. 62, de 04/05/2004; núm. 76, de
29/05/2004; núm. 92, de 01/07/2004; núm. 106, de 16/07/2004;
núm. 104, de 27/07/2004; núm. 141, de 12/10/2004; núm. 100,
de 02/07/2005; núm. 106, de 16/07/2005; núm. 137, de
15/09/2005.

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

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 5184/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a expropiació
per obra pública. (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del 2006).

Quantes persones físiques o jurídiques han presentat
reclamacions per expropiació per obra pública des de juliol
del 2003?

D'acord amb la informació tramesa pel Servei Jurídic
d'aquesta conselleria, l'inform que s'han presentat 95
reclamacions per expropiació per obra pública des de juliol del
2003.

Palma, 21 de juliol del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 5186/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a plaga de
grumers a les costes de les Illes Balears. (BOPIB núm. 136 de
9 de juny del 2006).

Existeix qualque projecte o pla realista per part del Govern
de les Illes Balears per tractar de palAliar les conseqüències de
la previsible plaga de grumers a les nostres costes?

No.

Palma, 10 de juliol del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 5191/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obertura en
festiu. (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del 2006).

Pensa continuar utilitzant el Govern de les Illes Balears la
via judicial per resoldre les seves diferències amb el sector del
"gran comerç" quant a obertures en festius?

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, que té
atribuïdes les competències en matèria de comerç interior,
regula l'activitat comercial en diumenges i festius, d'acord amb
el que estipula l'article 20 de  la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears i el
Decret 125/2005, de 16 de desembre, pel qual es fixa el
nombre màxim de diumenges i altres festius en què podran
romandre oberts al públic els establiments comercials sotmesos
al règim general d'horaris comercials.

Anualment, havent-ho discutit abans en el Consell Assessor
de Comerç (allà on hi participen les administracions territorials
de les Illes Balears; les associacions de consumidors i usuaris;
els sindicats i els comerciants, tan de les grans empreses  de
distribució com del petit comerç), el conseller, mitjançant odre,
concreta els diumenges i festius en què es podrà obrir l'any
vinent.

Amb aquest procediment es procura obtenir el consens entre
els agents econòmics i socials, consumidors i administracions
territorials de les Illes Balears per a la regulació dels festius
d'obertura autoritzada, però en tot cas la disposició normativa
resultant té expedita la via jurisdiccional contenciosa
administrativa que legalment li correspon.

Palma, 7 de juliol del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 5837/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a subvencions
de l'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 139 de 23 de
juny del 2006).
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Quines subvencions ha concedit l'Institut Balear de la
Dona, amb relació d'entitats i quantitats, els anys 2004-2005?

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 5875/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a prevenció
rissagues al port de Ciutadella (I). (BOPIB núm. 140 de 30 de
juny del 2006).

De quins estudis o informes tecnicocientífics disposa el
Govern de les Illes Balears sobre la previsió dels fenòmens de
les rissagues al port de Ciutadella?

El Govern de les Illes Balears únicament disposa de les
previsions de fenòmens meteorològics adversos com les
rissagues que elabora com a organisme competent el Centre
Meteorològic Territorial de les Illes Balears (INM).

No obstant, la operativa del port de Ciutadella requereix
d'una major precisió quant a la predicció del fenomen de la
rissaga.

És per això que resulta necessari disposar de mesures de
l'oscilAlació del nivell del mar que permetin a l'INM millorar
l'actual sistema de predicció basat únicament en la predicció
atmosfèrica i no en mesures reals de canvis del nivell del mar
mitjançant sensors oceanogràfics per caracteritzar així el
fenomen i poder determinar amb la suficient antelació en quin
moment ha de procedir-se al tancament del port.

Per aquest motiu en aquests moments, el Govern de les Illes
Balears està en procés de licitació del contracte mixt
d'assistència i subministrament: "Estudio de viabilitat operativa
de un sistema de alerta frente a "rissagues" para el puerto de
Ciutadella". Finalitzat el termini de presentació d'ofertes el 24
de juliol del 2006, sent el termini d'execució dels treballs de 2
anys, per un import de 1.060.000 euros. La direcció d'aquests
treballs comptarà amb la colAlaboració i/o supervisió de l'INM.

Palma, 17 de juliol del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 5877/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a prevenció
rissagues al port de Ciutadella (III). (BOPIB núm. 140 de 30
de juny del 2006).

Quines mesures va prendre el Govern de les Illes Balears,
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del territori davant
l'anunci per part del Servei de Meteorològic Marítim reiterat
durant els dies previs a la rissaga del 15 de juny?

Ports de les Illes Balears va activar el protocol general
d'actuació d'aplicació en cas de rissaga.

Des del moment en què es va rebre l'avís es va procedir a
efectuar una medició constant del nivell de la mar a l'interior
del port de Ciutadella, a l'alçada del moll comercial, en
coordinació amb el Capità Marítim de Ciutadella i en contacte
permanent amb les navilieres, per valorar conjuntament amb el
personal destinat al port les eventuals variacions del nivell de
la mar al llarg del dia i controlar l'entrada dels vaixells.

Palma, 17 de juliol del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 6783/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socias, relativa a
normativa d'aplicació en els casos de fondeigs de barques.
(BOPIB núm. 144 de 28 de juliol del 2006).

Quina és la normativa d'aplicació en els casos dels
fondeigs de barques de distinta mida a la costa balear? Quina
és la normativa d'aplicació quan afecta a platges habitualment
emprades per banyistes? Quines són les mesures de control de
compliment de la normativa adoptades per la seva conselleria
durant aquest estiu?

Ports de les Illes Balears és competent únicament per
regular el fondeig d'embarcacions a l'interior de les aigües de
la zona de servei dels ports transferits per l'Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

La competència per al fondeig d'embarcacions al litoral
correspon a la Demarcació de Costes a les Illes Balears, a la
Capitania Marítima a les Illes Balears i a la Direcció General
de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de Medi
Ambient. La normativa d'aplicació és l'aprovada per les
esmentades administracions. L'adopció de les mesures de
control correspon, en el seu cas, a aquestes administracions.

Palma, 8 d'agost del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de

comissió (RGE núm. 6990/06 i 7900/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, tot acomplint el que estableix l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, acordà d'admetre a tràmit
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, amb la qualificació de petició d'aplicació de
l'article 175.1 pels presidents de comissió, mitjançant el qual se
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solAlicita que el president de la Comissió no permanent de Salut
recapti la presència de la consellera de Salut i Consum per tal
que informi sobre el procés d'adjudicació de la construcció del
nou Hospital de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària

extraordinària pel procediment d'urgència (RGE núm.
6884/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, atès l'escrit RGE núm. 6884/06,
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:

1. Proposicions no de llei: RGE núm. 6325/06 i 6326/06.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent

(RGE núm. 6885/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6885/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular, 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 l'escrit RGE núm. 6884/06; 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 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent

(RGE núm. 6989/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6989/06, 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. 6933/06, relativa a transport escolar, publicada en aquest
BOPIB; 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 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària

extraordinària pel procediment d'urgència (RGE núm.
7427/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, atès l'escrit RGE núm. 7427/06,
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: De la RGE núm. 7412/06 a la 7423/06, ambdues
incloses.

2. InterpelAlació RGE núm. 7424/06.
3. Moció RGE núm. 6285/06.
4. Proposició no de llei RGE núm. 7425/06.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent

(RGE núm. 7433/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
7433/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, 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 l'escrit RGE núm. 7427/06; i es donà per
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assabentada que la Presidència procedirà a la convocatòria de
la Diputació Permanent oportunament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària

extraordinària pel procediment d'urgència (RGE núm.
7459/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, atès l'escrit RGE núm. 7459/06,
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:

1. Proposicions no de llei: RGE núm. 6608/06 i 6609/06.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent

(RGE núm. 7460/06).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
7460/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular, 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 l'escrit RGE núm. 7459/06; 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 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 412/06

i 1099/06. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de setembre del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
7509/06, presentat pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, i acceptà la retirada de les dues proposicions
esmentades, relatives a obres de soterrament de les vies del tren
i de l'estació intermodal de Palma (BOPIB núm. 121, de 10 de
febrer d'enguany) i a retirada dels projectes d'autovies d'Eivissa
(BOPIB núm. 124, de 10 de març d'enguany), respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Anunci per a la licitació del contracte de subministrament,

formació i servei de manteniment d’un nou programari per a
la gestió econòmica del Parlament de les Illes Balears.

Parlament de les Illes Balears

Anunci per a la licitació del contracte de
subministrament, formació i servei de manteniment d’un
nou programari per a la gestió econòmica del Parlament

de les Illes Balears

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.
b) Núm. expedient: 4/2006

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:  Subministrament, formació i
servei de manteniment d’un nou programari per a la gestió
econòmica del Parlament de les Illes Balears.
b) Termini de execució: 31 de desembre de 2006.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
Ordinària 
Procediment Obert
Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació
a) Subministrament, formació i manteniment primer any,
60.000,00 euros. 
b) El manteniment 2n. 9.000 euros,  a partir del 3r any amb
revisió IPC.
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5. Obtenció de documentació i informació
Entitat: Edifici del Parlament de les Illes Balears.
Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8 
Localitat i codi postal: Palma, 07001.
Telèfon: 971 228281 
Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins
el darrer dia de presentació de proposicions. Dependència:
Serveis Econòmics. Així mateix, haurà informació a la
pàgina WEB del Parlament (www.parlamentib.es) a la
Secció Publicacions/Altres.

6. Presentació de proposicions
Lloc de presentació: Registre  del Parlament de les Illes
Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma. Des de les 9
hores fins a les 14 hores. 
Data límit de presentació: Quinze dies naturals a partir del
següent a la data de publicació d’aquest anunci al BOIB
(Butlletí Oficial de les Illes Balears).

7. Documents que han de presentar el licitadors
Els que figuren en el Plec de clàusules administratives.

8. Obertura de proposicions
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears,

carrer Conquistador, núm. 11 de Palma.
Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o

telèfon.

9. Despeses del anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 1.500,-

euros.

Palma, a 6 de setembre del 2006.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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