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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3496/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general d'R+I+D.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Àngel
Ramis d'Ayreflor i Cardell.

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

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Patricia
Abascal i Jiménez i l'Hble. Sr. Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i
Cardell.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8034/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acord de carrera professional
en relació amb els professionals del sistema sanitari públic de
les Illes Balears. (BOPIB 147 de 15 de setembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8035/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incorporació de noves
infraestructures educatives en el curs que acaba de començar.
(BOPIB 147 de 15 de setembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8036/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de reduir el nombre d'interins.
(BOPIB 147 de 15 de setembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8037/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada en vigor de les
disposicions de la Llei de modificació de l'impost de
successions i donacions. (BOPIB 147 de 15 de setembre del
2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8038/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a casal per a les federacions
esportives. (BOPIB 147 de 15 de setembre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8039/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament de les
oficines d'atenció a les víctimes del delicte. (BOPIB 147 de 15
de setembre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8040/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a destitució
del conseller de Cultura. (BOPIB 147 de 15 de setembre del
2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8049/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cas BITEL (I). (BOPIB 147
de 15 de setembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8050/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cas BITEL (II). (BOPIB 147
de 15 de setembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8051/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cas BITEL (III). (BOPIB
147 de 15 de setembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8050/06,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cas BITEL (IV). (BOPIB
147 de 15 de setembre del 2006).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8054/06,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a ses
Covetes. (BOPIB 147 de 15 de setembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 5567/06, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a política
educativa del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 138 de
16 de juny del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punts 3 i 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de setembre del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 5835/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de dona i
joventut. (BOPIB núm. 139 de 23 de juny del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Moció RGE núm. 6285/06.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de setembre del 2006, es retirà, per part del Grup
Parlamentari Socialista, autor de la iniciativa, la moció
esmentada, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears sobre els fonaments i mètodes utilitzats per forçar el
tràmit de lleis contra les normes bàsiques que el regeixen,
publicada al BOPIB núm. 143, de 21 de juliol d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de l'elaboració del dictamen del Projecte de

llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les Illes Balears.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 7 de
setembre del 2006, aprovà per unanimitat dels presents
l'ajornament de l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 130, de 28 d'abril d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

3322/06, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 7 de
setembre del 2006, procedí a l'elaboració del dictamen del
projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 131, de 5 de
maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de setembre del 2006, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 8238/06, de creació del ColAlegi
Oficial de publicitaris i relacions públiques de les Illes
Balears.

Així mateix, la Mesa acordà d'atendre la petició de
tramitació pel procediment d'urgència i, d'acord amb
l'establert a l'article 140.1 del Reglament de la Cambra,
sotmetre a audiència de la Junta de Portaveus la solAlicitud de
tramitació directa i en lectura única.

Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears

CERTIFIC que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió ordinària de
dia 15 de setembre del 2006,
adoptà, entre d'altres, el següent
acord:

25. Acord d'aprovació del Projecte de llei de creació del
ColAlegi Oficial de publicitaris i relacions públiques de les
Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència i Esports, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el projecte de llei de creació del ColAlegi
Oficial de publicitaris i relacions públiques de les Illes Balears,
que s'adjunta com a annex.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la cambra, el text del projecte de
llei esmentat.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
d'acord amb el que disposen els articles 95 i 140 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, la seva tramitació pel
procediment d'urgència, directament i en lectura única."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, 15 de setembre del 2006.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL COLALEGI

OFICIAL DE PUBLICITARIS I RELACIONS
PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, d’acord amb la redacció que li dóna la Llei Orgànica
3/1999, de 8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat
autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, que s’han d’exercir dins el marc de
la legislació bàsica de l’Estat.

Per desplegar aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de
14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de
colAlegis professionals s’ha de fer per llei, i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats i domiciliats a les Illes Balears.
L’article 1 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova
el Reglament de colAlegis professionals de les Illes Balears,
estableix que les peticions de creació d’un nou colAlegi
professional que suposi l’extensió de l’organització colAlegial
a una professió que no en tingui, sempre que aquestes peticions
siguin formulades a l’empara de la Llei 10/1998, de 14 de
desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears, les
poden formular els professionals de les Illes Balears o les
associacions en les quals s’integren. En aquest cas, la iniciativa
ha estat de l’Associació de Periodistes, Publicitaris, Relacions
Públiques i de Protocol de les Illes Balears, que ha manifestat
la seva voluntat de constituir el ColAlegi Oficial de publicitaris
i relacions públiques, d’acord amb el certificat del secretari de
l’associació de dia 25 de juliol de 2006.

La solAlicitud de creació d’aquest colAlegi ve motivada per
l’interès dels professionals promotors a constituir-se en colAlegi
professional perquè ordeni l’exercici de la professió en el marc
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de la llei; defensi i representi els interessos generals de la
professió, especialment davant els poders públics; colAlabori
amb les administracions públiques per satisfer interessos
generals i defensi i representi els interessos colAlectius dels
professionals que l’integrin.

L’existència del ColAlegi Oficial de publicitaris i relacions
públiques permetrà garantir que l’activitat d’aquests
professionals, d’incidència rellevant en l’àmbit de l’economia
i de la comunicació, es tracti amb rigor i responsabilitat i
s’ajusti a les disposicions específiques establertes a la Llei
34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat, a la Llei
26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels
consumidors i usuaris, i a les modificacions posteriors,
mitjançant l’establiment de directrius que orientin el
professional en el maneig i l’aplicació dels coneixements
adquirits. Així, el ColAlegi vetllarà per la qualitat dels serveis
prestats pels seus colAlegiats, complint estrictament les normes
deontològiques de la professió i les demandes de la societat, i
colAlaborarà amb tot el sector públic en general i especialment
amb el d’àmbit territorial autonòmic, en l’exercici de les
funcions que té encomanades.

L’exercici de la professió de publicitari i relacions
públiques exigeix una formació acadèmica que ve recolzada
per la titulació oficial reconeguda pel Reial Decret 1386/1991,
de 30 d’agost, pel qual s’estableix el títol universitari oficial de
llicenciat en publicitat i relacions públiques.

Així doncs, es considera oportú i necessari crear un colAlegi
professional que integri els professionals que, amb la titulació
suficient, desenvolupin les funcions de publicitat i relacions
públiques, i dotar aquest colAlectiu amb l’organització
necessària per defensar els interessos generals i professionals
en l’àmbit de les Illes Balears.

Article 1
Objecte

1. Es crea el ColAlegi Oficial de publicitaris i relacions
públiques de les Illes Balears, com una corporació de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia.

2. El ColAlegi Oficial que es crea obtindrà la capacitat d’actuar
des que se’n constitueixin els òrgans de govern.

3. L’estructura interna i el funcionament han de ser
democràtics, i s’ha de regir, en les seves actuacions, per la
normativa bàsica estatal en matèria de colAlegis professionals,
per la normativa autonòmica que la desplegui legalment o
reglamentàriament, per aquesta llei de creació, pels seus propis
Estatuts, per la resta de normativa interna i per totes aquelles
que hi siguin d’aplicació general o subsidiària.

Article 2
Professionals colAlegiats

El ColAlegi Oficial de publicitaris i relacions públiques de
les Illes Balears agrupa els professionals que hagin obtingut la
titulació universitària oficial de llicenciat en publicitat i
relacions públiques o l’homologació d’aquesta. En el cas de
titulacions estrangeres, també se n’ha d’acreditar
l’homologació.

Article 3
Àmbit d’actuació del ColAlegi Oficial

L’àmbit territorial d’actuació del ColAlegi Oficial de
publicitaris i relacions públiques que es crea és el de les Illes
Balears.

Article 4
Requisits per a l’exercici de la professió

Per a l’exercici de la professió de publicitari i relacions
públiques a les Illes Balears és requisit imprescindible la
incorporació al ColAlegi de publicitaris i relacions públiques de
les Illes Balears, i tot això sense perjudici del que disposi la
legislació bàsica estatal.

Disposició transitòria primera
Creació de la comissió gestora

El colAlectiu de professionals de publicitat i relacions
públiques de les Illes Balears, que en representen la majoria, ha
de crear amb caràcter provisional una comissió gestora que s’ha
d’encarregar, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, de redactar uns estatuts
provisionals i d’establir la convocatòria de l’assemblea
constituent. Aquests estatuts, en qualsevol cas, han de garantir
la participació, en l’assemblea constituent, dels professionals
que exerceixin les seves funcions com a publicitaris i relacions
públiques en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Els estatuts
provisionals han de regular:

a) Els requisits per adquirir la condició de colAlegiat,
circumstància que permetrà participar en l’assemblea
constituent del ColAlegi.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i en els diaris de major difusió d’aquesta
comunitat.

Disposició transitòria segona
Assemblea constituent

L’assemblea constituent ha de:

a) Aprovar, si n’és el cas, la gestió de la comissió gestora de
la constitució del ColAlegi.

b) Aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs

corresponents als òrgans colAlegiats.

Disposició transitòria tercera
Aprovació i publicació dels estatuts

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, i el certificat de
l’acta de l’assemblea constituent s’han de trametre a l’òrgan
competent de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, perquè se’n pronunciï sobre la legalitat i n’ordeni
la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Disposició transitòria quarta
Incorporació de no titulats

No obstant el que estableix l’article 2 d’aquesta llei, poden
demanar la incorporació al colAlegi, durant el termini de dos
anys des de la data que comenci a vigir aquesta norma, aquells
professionals que, sense estar en possessió de la titulació
requerida per assolir la condició de colAlegiat, acreditin
l’exercici professional i habitual com a publicitari i relacions
públiques i comptin amb un títol oficial legalment obtingut.

Disposició final
Entrada en vigor

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

Palma, a 15 de setembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3496/06, relativa a
política general d'R+I+D. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

Palma, a 27 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3496/06, relativa a política general d'E+I+D, la moció següent.

Exposició de motius

Les polítiques de foment de la I+D+i representen claus
fonamentals per aconseguir elevar la qualitat de vida de totes
les persones i, per tant, per guanyar el futur, donat que és
d'aquestes de les quals depèn sensiblement la competitivitat de
les empreses, la qualificació dels professionals i la qualitat dels
productes i serveis que utilitzen quotidianament els ciutadans,
el que directament o indirectament determina el seu benestar
social present i futur.

Sens dubte, la inversió en I+D+i incrementa la productivitat
i genera creixement a llarg termini, de fet molts dels estudis
confirmen la importància de la inversió en I+D+i en el
creixement de la productivitat tant a nivell d'empresa com a
nivell agregat. Contribuint a generar més ocupació i de major
qualitat, tant de forma directa, ja que els sectors d'alta
tecnologia i intensius en coneixement tenen taxes de creixement

de l'ocupació majors que les dels sectors tradicionals i creen
llocs de feina de major qualitat, més qualificats i millor
remunerats, com indirectament, ja que la I+D+i té efectes
positius sobre la productivitat d'altres sectors.

La nostra comunitat actualment es troba a la cua de les
inversions, tant públiques com privades en I+D+i, és necessari
i imprescindible que es dugui a terme una política decidida i
coordinada amb totes les conselleries per sortir de la situació
que tenim, si això no és dóna, no s'avançarà ni s'aconseguirà
reduir la dependència que l'economia de les Illes té de la
construcció i el turisme.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent.

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar en un 25% el pressupost per al 2007,
destinat a fomentar la implantació d'R+D+I a les empreses.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a duplicar el pressupost del 2007 destinat a
contractar investigadors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar en el portal BALEARSINNOVA tota
la informació sobre les ajudes i subvencions destinades a
les empreses perquè puguin incorporar investigadors i
millorar les inversions en R+D+I.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en el termini de tres mesos, a elaborar un pla
d'informació, formació i ajudes econòmiques en innovació
tecnològica i que es doti als pressuposts del 2007.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per aconseguir la creació d'un centre de
referència d'investigació en turisme.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la finalitat del Parcbit i a fomentar  la
instalAlació d'empreses que compleixin amb els requisits
definits als estatuts del parc.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instalAlar, abans del 31 de desembre, l'antena de
repetició de Formentera.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar el cent per cent del pressupost del 2006
en projectes destinats a I+D+i.

Palma, a 22 de setembre del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8162/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a cost de restitució del pont del tren. (Mesa de
27 de setembre del 2006).
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RGE núm. 8172/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a rissaga a Ciutadella II. (Mesa de 27 de
setembre del 2006).

RGE núm. 8173/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a rissaga a Ciutadella. (Mesa de 27 de
setembre del 2006).

RGE núm. 8189/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a abocaments d'enderrocs ilAlegals (I). (Mesa
de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8190/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a abocaments d'enderrocs ilAlegals (II). (Mesa
de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8191/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a participació en projectes esportius europeus
(I). (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8192/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a participació en projectes esportius europeus
(II). (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8193/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a participació en projectes esportius europeus
(III). (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8194/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a abocaments de purins (I). (Mesa de 27 de
setembre del 2006).

RGE núm. 8195/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a abocaments de purins (II). (Mesa de 27 de
setembre del 2006).

RGE núm. 8196/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a recollida de residus voluminosos. (Mesa de
27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8197/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a sanejament de la Badia de Palma (I). (Mesa
de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8198/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a sanejament de la Badia de Palma (II). (Mesa
de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8219/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a capella de la Pedra Sagrada de
Calvià. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

Palma, a 27 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost total previst per a la restitució del pont del
tren de Palma?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes hi ha ja atorgades als afectats per la rissaga
que va partir el port de Ciutadella el passat mes de juny del
2006?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes hi ha previstes per als afectats per la rissaga
que va partir el port de Ciutadella el passat mes de juny del
2006?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Obres
Públiques per aclarir els abocaments d'enderrocs (o altres
residus) i el moviment de terres realitzats a la zona del Camp
Roig de Portocolom, i quines actuacions pensa dur a terme per
evitar que torni a succeir aquesta actuació ilAlegal?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Medi
Ambient per aclarir els abocaments d'enderrocs (o altres
residus) i el moviment de terres realitzats a la zona del Camp
Roig de Portocolom, i quines actuacions pensa dur a terme per
evitar que torni a succeir aquesta actuació ilAlegal?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'empresa INESTUR del Govern de les Illes Balears
participa en tres projectes esportius europeus: MOBILMED,
MACIMED i NAUTISMED.

Des de quina data concreta es va iniciar la participació
d'INESTUR a cadascun d'aquests tres projectes?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

L'empresa INESTUR del Govern de les Illes Balears
participa en tres projectes esportius europeus: MOBILMED,
MACIMED i NAUTISMED.

Quin finançament rebrà de la UE cadascun d'aquests tres
projectes?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

L'empresa INESTUR del Govern de les Illes Balears
participa en tres projectes esportius europeus: MOBILMED,
MACIMED i NAUTISMED.

Quins objectius concrets i temporalitzats tenen cadascun
d'aquests tres projectes europeus?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears aturar l'abocament de
purins de la granja situada entre sa Marineta i Porto Cristo i
obligar-la a dur a terme una gestió dels purins per evitar la
contaminació dels pous de la zona esmentada?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears actuar d'alguna manera
presentant accions concretes per substituir els pous negres per
fosses sèptiques homologades o d'altres actuacions, per evitar
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la contaminació dels pous afectats a la zona de sa Marineta a
Porto Cristo?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

Quina empresa ha recollit i quina quantitat concreta de
tones s'han recollit de residus voluminosos a les Illes Balears i
on s'han disposat aquests residus recollits?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

Quines negociacions i en quins termes (conveni, actuació,
etc.) du a terme el Govern de les Illes Balears amb el Ministeri
de Medi Ambient per a les actuacions de sanejament que
afecten la badia de Palma i que proposa la seva inclusió en el
Pla Nacional de Sanejament?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

Quines actuacions concretes creu el Govern de les Illes
Balears que s'han de dur a terme a la badia de Palma per
millorar el seu sanejament?

Palma, a 19 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els terrenys propers al polígon de Son Bugadelles, situar
a la carretera Palma-Andratx, s'hi troba la capelleta de la Pedra
Sagrada. Fou construïda l'any 1929 segons projectes de Mn.
Antoni Ma Alcover i està inclosa al catàleg de béns protegits.
Actualment, l'entorn de la capella esmentada, que ha patit un
greu impacte ambiental, està degradat i aïllat per mor de
l'execució del projecte de reforma de la carretera de Palmanova
a Peguera i per la manca de previsió d'accessos rodats.

Per aquests motius, els veïns del municipi tenen dificultats
per arribar-hi, especialment els que pateixen problemes de
mobilitat, per tenir cura de la capelleta i el seu entorn. És
evident que hi ha interès per part dels ciutadans que aquesta
situació es resolgui com més aviat millor, per la qual cosa s'han
fet peticions en aquest sentit.

Pensa el Govern construir un accés rodat a la capelleta de
la Pedra Sagrada per solucionar de manera satisfactòria aquest
problema?

Palma, a 21 de setembre del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8264/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions concretes a causa del canvi
climàtic. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8265/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
a les platges. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8266/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració dels actes promocionals de "Un paseo por
España". (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8267/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
representació de les Illes a l'acte celebrat a Regent Street de
Londres. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8268/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posada en funcionament de les aules d'estiu per a
l'aprenentatge de llengües per a immigrants. (Mesa de 27 de
setembre del 2006).
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RGE núm. 8269/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entrada en funcionament de l'alberg de sa Vinyeta a
Ciutadella. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8270/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions per a alumnes amb necessitats educatives especials
portades a terme a Menorca. (Mesa de 27 de setembre del
2006).

RGE núm. 8271/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de les
autovies a Eivissa. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8272/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja
dels terrenys de Son Anglada. (Mesa de 27 de setembre del
2006).

RGE núm. 8273/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descompte aeri. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8274/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractacions ilAlegals. (Mesa de 27 de setembre del 2006).

RGE núm. 8317/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a opinions d'un metge forense. (Mesa de 27 de
setembre del 2006).

Palma, a 27 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 Ple.

Quines actuacions concretes pensa dur a terme el Govern
davant les conseqüències a les nostres illes a causa del canvi
climàtic?

Palma, a 26 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el resultat de les novetats que ha incorporat
enguany la Conselleria d'Interior en matèria de seguretat a les
platges?

Palma, a 26 de setembre del 2006.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

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.

Com valora el conseller de Turisme la participació de les
Illes Balears en els actes promocionals de l'anomenat "Un
paseo por España" celebrats a Londres el passat 3 de setembre?

Palma, a 26 de setembre del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera van estar representades les diferents illes
a l'acte promocional que es va celebrar a Regent Street a
Londres el primer cap de setmana de setembre?

Palma, a 26 de setembre del 2006.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

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.

Quina resposta ha tingut la posada en funcionament de les
aules d'estiu per a l'aprenentatge de llengües per part dels
immigrants?

Palma, a 26 de setembre del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
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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 oral davant Ple.

Com valora la consellera de Presidència i Esports l'entrada
en servei de l'alberg de sa Vinyeta a Ciutadella?

Palma, a 26 de setembre del 2006.
La diputada:
Anna López i Oleo.

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.

Quines accions porta a terme la Conselleria d'Educació i
Cultura a Menorca destinades a alumnes amb necessitats
educatives especials?

Palma, a 26 de setembre del 2006.
La diputada:
Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui és el responsable de les obres de les autovies que el
Govern de les Illes Balears executa a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 27 de setembre del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost final estima que tendrà per a la comunitat
autònoma la neteja del terreny de Son Anglada on l'empresa
ADALME mantengué un abocador incontrolat de materials
altament contaminants?

Palma, a 27 de setembre del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat emprà el Govern de les Illes Balears en
l'avançament del descompte a residents que ha estat declarat
ilAlegal per recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears?

Palma, a 27 de setembre 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.

Quines responsabilitats pensa assumir la consellera
d'Immigració després que s'ha sentenciat que efectua
contractacions ilAlegals?

Palma, a 27 de setembre 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.

Pensa el Govern de les Illes Balears que les opinions d'un
metge forense són d'interès general?

Palma, a 27 de setembre del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 8575/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a viatge del
president a l'Argentina. (BOPIB núm. 112 de 25 de novembre
del 2005).

Quin cost ha tengut per a l'erari públic el recent viatge del
president del Govern de les Illes Balears a l'Argentina?
Incloeu tots els conceptes i detallau-los.

En el viatge del president del Govern de les Illes Balears a
l'Argentina s'ha incorregut en les despeses necessàries per al
desenvolupament de les tasques i funcions previstes en
l'exercici del seu càrrec.

Palma, 10 de setembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 296/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(II). (BOPIB núm. 120 de 3 de febrer del 2006).

Per quins motius el Govern de les Illes Balears no ha
lliurat al Grup Parlamentari Socialista l'avantprojecte del Pla
sociosanitari demanat en diverses ocasions?

Aquesta qüestió ha estat resolta amb posterioritat a la
formulació de la pregunta i, per tant, el grup parlamentari ja
disposa del Pla.

Palma, 21 de setembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 604/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
programa "A ca vostra" (I). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).

Quina ha estat l'aportació del Govern de l'Estat al
programa "A ca vostra" en cadascun dels anys 2002, 2003,
2004 i 2005?

El Govern de l'Estat, d'acord amb els compromisos
financers aprovats per la Conferència Sectorial d'Assumptes
Socials, destina a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
per al programa de suport econòmic per a la cura de persones
majors dependents a la seva llar, les quantitats següents:

Any BOE Partida Import

2002 --- --- 0,00

2003 115 de 14/05/2003 19.04.313L.452 267.703,00

2004 195 de 13/08/2004 19.04.313L.459 232.865,00

2005 70 de 23/03/2005 19.04.231f.452/
459

233.471,00

Palma, 15 de setembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 605/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
programa "A ca vostra" (II). (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).

Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern de les
Illes Balears al programa "A ca vostra" en cadascun dels anys
2002, 2003, 2004 i 2005?

El Govern de les Illes Balears ha aportat les quantitats
següents:

Any BOIB Partida Import

2002 --- --- 0,00

2003 142 de 26/11/02 75101.314A01.
48000.00

1.535.333,31

2004 20 de 10/02/04 75101.314A01.
48000.00

2.222.697,92

2005 21 de 08/02/05 23501.314A01.
48000.00

2.241.573,60

Palma, 15 de setembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1096/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a quadre
resum del Pla sociosanitari. (BOPIB núm. 124 de 10 de març
del 2006).

Quadre resum amb la temporalització, l'organisme del qual
depèn cada mesura i el pressupost assignat (partida
pressupostària per a l'exercici 2006) del Pla sociosanitari
aprovat al Consell de Govern de 29 de juliol del 2005.

Més que d'una pregunta amb resposta escrita podria tractar-
se d'una solAlicitud de documentació. 

El Govern no disposa d'un quadre resum en els termes i amb
la informació demanada pel diputat, sinó que s'estan portent a
terme diverses accions en el marc del Pla sociosanitari, amb la
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seva dotació econòmica i pressupostària a la conselleria
corresponent.

Palma, 21 de setembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1097/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a distribució
del Pla sociosanitari. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del
2006).

Quants d'exemplars s'han repartit del Pla sociosanitari
entre els organismes i els professionals que l'han d'aplicar?

En aquests moments no ha conclòs la distribució del Pla
sociosanitari.

Palma, 21 de setembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2748/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
colAlaboració amb l'Hipòdrom de Maó. (BOPIB núm. 128 de
7 d'abril del 2006).

Per quins motius el Govern de les Illes Balears només ha
colAlaborat amb l'Hipòdrom de Maó per a la realització de
curses amb motiu del Dia de les Illes Balears?

Perquè no consta que es presentàs cap proposta d'activitat
per executar en un altre hipòdrom.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 6590/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a
Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures (I). (BOPIB núm. 144 de 28 de
juliol del 2006).

Quina quantitat econòmica ha invertit fins avui el Govern
a través del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de
millora i construcció d'infraestructures en el territori de
l'entitat local menor de Palmanyola, des de la signatura del
conveni de  creació d'aquest consorci?

Fins al dia d'avui el Govern de les Illes Balears a través del
Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures en el territori de l'entitat local
menor de Palmanyola, des de la signatura de creació d'aquest
conveni, ha invertit 21.325,48 euros.

Palma, 20 de setembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6591/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a
Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures (II). (BOPIB núm. 144 de 28 de
juliol del 2006).

Quina quantitat econòmica pensa invertit durant aquest
any el Govern a través del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures en el
territori de l'entitat local menor de Palmanyola?

Està previst invertir en el 2006 les quantitats següents:

Capítol IV 21.325,48 euros (ja s'han aportat)

Capítol IV 16.285,42 euros (pendents)

Total 37.610,90 euros

Palma, 20 de setembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 7894/06 i 7895/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relatives a
rissaga a Ciutadella (I i II). (BOPIB núm. 147 de 15 de
setembre del 2006).

Quines ajudes hi ha previstes i quines atorgades per als
afectats per la rissaga que va patir el port de Ciutadella el
passat mes de juny del 2006?

L'assumpte objecte d'aquestes preguntes és competència de
la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

Palma, 19 de setembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada del Projecte de llei RGE núm. 3549/06, de creació

del ColAlegi Oficial de periodistes, publicitaris i relacions
públiques de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de setembre del 2006, conformement amb l'establert a
l'article 128.1 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 8237/06, presentat pel Govern de les Illes
Balears i acceptà la retirada del projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 132, de 12 de maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Composició del tribunal del concurs-oposició en torn lliure

per al proveïment d'una plaça de lletrat/ada vacant a la
Relació de llocs de feina (RPT) del Parlament de les Illes
Balears.

President:
Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Suplent: Sr. Guillem Camps i Coll.

Secretari:
Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.

Vocal:
Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
Suplent: Sr. Valentí Valenciano i López.

Vocal:
Sra. Immaculada Folchi i Bonafonte.
Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.

Vocal:
Sr. Joan Oliver i Araujo.
Suplent: Sra. Maria Ballester i Cardell.

Vocal:
Sr. Francisco Jiménez i Bestard.
Suplent: Sra. Joana M. Vives i Alario.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Composició del tribunal del concurs-oposició en torn lliure

per al proveïment d'un lloc de feina vacant al cos tècnic de
gestió a la Relació de llocs de feina (RPT) del Parlament de les
Illes Balears.

President:
Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Suplent: Sr. Guillem Camps i Coll.

Secretari:
Sr. Josep A. Pujadas i Porquer.
Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.

Vocal:
Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
Suplent: Sr. Valentí Valenciano i López.

Vocal:
Sra. Joana M. Vicens i Vich.
Suplent: Sra. Catalina Palmer i Taura.

Vocal:
Sr. Antoni Costa i Soler.
Suplent: Sr. Gabriel Tous i Bauzá.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Composició del tribunal del concurs-oposició en torn lliure

per al proveïment de tres places d'administratius vacants a la
Relació de llocs de feina (RPT) del Parlament de les Illes
Balears.

President:
Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Suplent: Sr. Guillem Camps i Coll.

Secretari:
Sr. Lluís Isern i Estela.
Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.

Vocal:
Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
Suplent: Sr. Valentí Valenciano i López.

Vocal:
Sr. Joan Mas i Sureda.
Suplent: Sr. José Luis Janer i Bosch.

Vocal:
Sr. Jaume Cantallops i Nicolau.
Suplent: Sr. Miquel Tous i Giscafré.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Composició del tribunal del concurs-oposició en torn lliure

per al proveïment de sis places d'uixers vacants a la Relació de
llocs de feina (RPT) del Parlament de les Illes Balears.

President:
Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Suplent: Sr. Guillem Camps i Coll.

Secretari:
Sr. Antoni Lliteras i Pascual.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.

Vocal:
Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
Suplent: Sr. Valentí Valenciano i López.

Vocal:
Sra. Aina Pilar Albertí i Cabot.
Suplent: Sr. Aurelio Santamaria Mestre.

Vocal:
Sr. Jaume Riera i Pou.
Suplent: Sr. Marcos Pieras i Guasp.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Renúncia al càrrec de diputat de l'Hble. Sr. Pere Sampol

i Mas.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de setembre del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8218/06, presentat pel diputat Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 37.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, amb data de dia 15 d'octubre
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Bases de la convocatòria per al proveïment d'una plaça de

viceuixer major del Parlament de les Illes Balears per lliure
designació.

El president del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 27 de
setembre del 2006 i a l'empara del que s'estableix als articles 12
i 54.4 de l'Estatut de Personal del Parlament de les ILles
Balears, dicta la següent

Resolució

Aprovar la convocatòria per cobrir mitjançant el
procediment de lliure designació una plaça vacant de viceuixer
major del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears, tot
d'acord amb les bases següents: 

Primera
Objecte de la convocatòria

Cobrir mitjançant el sistema de lliure designació una plaça
de viceuixer major vacant en el cos d'uixers del Parlament de
les Illes Balears, amb caràcter de funcionari de carrera del grup
D, nivell de complement de destí 18 i complement específic de
899’43 i mensuals.

Segona
Requisits personals

    Tenir la condició de funcionari de carrera del cos d’uixers
del Parlament de les Illes Balears, amb un mínim de dos anys
d’antiguitat en el cos, i en situació administrativa de servei
actiu o situació administrativa assimilada.

Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants

1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la instància
corresponent, segons el model que figura a l’annex I, en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà al de
la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. 

2.La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Quarta 

Primerament es comprovarà que les dades dels aspirants
que figuren a les solAlicituds presentades són certes,

A continuació, el lletrat-oficial major pot contemplar la
realització d’entrevistes personals amb els aspirants, si així ho
estima oportú, i també realitzarà consultes amb els caps
orgànics de la unitat administrativa a la qual s’adscriu el lloc de
treball de viceuixer major, si així ho considera.
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Cinquena 
Proposta de nomenament

Tal com s’estableix a l’article 55.4 de l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears, conclòs el termini per
presentar solAlicituds, un cop fetes les gestions previstes a la
base quarta, el lletrat oficial major formularà la proposta de
nomenament a la Mesa.
                                                            
Sisena
Nomenament i presa de possessió

1. Un cop nomenat per la Mesa, es publicarà el nomenament
del funcionari elegit en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

2. L’interessat disposarà del termini d’un mes, comptador des
de la notificació del nomenament per prendre possessió de la
plaça de viceuixer major. 

Setena
Disposicions finals i recursos

1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ser impugnats tot d'acord amb l'establert a la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, a la Llei
4/1999, del 13 de gener, que modifica l’anterior, i a la Llei
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, al Decret 26/2001, del 16 de
febrer, que modifica l’anterior, i al Decret 33/1994, de 28 de
març, pel qual s’aprova, el Reglament de proveïment de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposa
als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, a la Llei 4/1999, del 13 de
gener, que modifica la Llei anterior, i article 77 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes; o bé recurs contenciós
administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, tot d’acord amb que es disposa als articles 8.2 i
46 de la Llei 29/1998,. de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació
de la resolució que conté les bases presents al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

4. De tota la convocatòria s’aixecarà la corresponent acta.

Annex I

Model d'instància

......... (Nom i llinatges), nat/nada dia.... de.................del.......,
a............................, província de..............que visc al carrer / a
l'avinguda / a la plaça .................................
núm...... pis....... porta....., del terme municipal de........... Codi
postal..............…, amb DNI núm............
 i telèfon.............................

Declar:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al BOPIB núm......de
data............. per proveir una plaça de viceuixer major per lliure
designació.

Per tot això, solAlicit de ser admès/esa en aquesta
convocatòria.

..................... a.....d ..................del.....

Signatura.

 Al lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
Llista definitiva d'admesos i exclosos, llistat d'admesos

exempts de realitzar la prova de català i calendari de
realització de les proves selectives de la convocatòria per
cobrir una plaça de lletrat al Parlament de les Illes Balears,
per concurs-oposició en torn lliure.

Resolució del tribunal constituït per cobrir una plaça de
lletrat al Parlament de les Illes Balears, per concurs-

oposició en torn lliure

Reunit i constituït el Tribunal que ha de jutjar el
concurs-oposició per cobrir 1 plaça de lletrat en torn lliure, a
les 13,00 hores de dia 26 de setembre del 2006, a la seu del
Parlament, tot d’acord amb l’establert a la base tercera  de la
convocatòria, resol:

1. Fer pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Aspirants admesos:
1. Adrover Moyano, Juana María 
2. Llompart Llompart, Miquel
3. Monserrat Bibiloni, Miquel
4. Mora Orvay, Oscar

Exclosos:
Cap.



6370 BOPIB núm. 149 -  29 de setembre del 2006

2. Fer pública la relació d'aspirants exempts de realitzar la
prova de català, atès que han presentat els corresponents títols.

Relació d'aspirants exempts de
realitzar la prova de català

Títol de català

1. Adrover Moyano, Juana María
2. Llompart Llompart, Miquel
3. Monserrat Bibiloni, Miquel
4. Mora Orvay, Oscar

C de DGPL
D i E de JAC
B de JAC
D de JAC

3. Fer públic el calendari de realització de les proves selectives.

Prova selectiva Data Hora

1. Concurs de mèrits 10-10-2006

2. Exercici teòric 17-10-2006 10,00

3. Exercici pràctic 7-11-2006 10,00

Totes les proves es realitzaran al Parlament de les Illes
Balears.

    Les dates que figuren en aquest calendari poden estar
subjectes a modificacions, atès que estan pendents de resoldre
els recursos presentats davant de la Mesa del Parlament de les
Illes Balears.

 4. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 27 de setembre del 2006.
El secretari del tribunal:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

H)
Llista definitiva d'admesos i exclosos, llista d'admesos

exempts de realitzar la prova de català i calendari de
realització de les proves selectives de la convocatòria per
cobrir una plaça vacant al cos tècnic de gestió del Parlament
de les Illes Balears, per concurs-oposició en torn lliure.

Resolució del tribunal constituït per cobrir una plaça
vacant al cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes

Balears, per concurs-oposició en torn lliure

Reunit i constituït el Tribunal que ha de jutjar el
concurs-oposició per cobrir 1 plaça del cos tècnic de gestió en
torn lliure, a les 13,00 hores de dia 26 de setembre del 2006, a
la seu del Parlament, tot d’acord amb l’establert a la base
tercera  de la convocatòria, resol:

1. Fer pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Aspirants admesos:
1. Adrover Moyano, Juana María
2. Cerdà Bibiloni, Jaume
3. Iglesias Manjón, María del Carmen

Exclosos:
Cap.

2. Fer pública la relació d'aspirants exempts de realitzar la
prova de català, atès que han presentat els corresponents títols.

Relació d'aspirants exempts de
realitzar la prova de català

Títol de català

1. Adrover Moyano, Juana María
2. Cerdà Bibiloni, Jaume 
3. Iglesias Manjón, María del Carmen

C de DGPL
C de JAC
C de DGPL

3. Fer públic el calendari de realització de les proves selectives.

Prova selectiva Data Hora

1. Concurs de mèrits 10-10-2006

2. Exercici primer (teòric) 18-10-2006 10,00

3. Exercici segon (pràctic) 8-11-2006 10,00

4. Entrevista personal 14-11-2006 10,00

Totes les proves es realitzaran al Parlament de les Illes
Balears.

    S'ha de tenir en compte que les dates que hi figuren en aquest
calendari poden estar subjectes a les modificacions que es
puguin produir per qualsevol causa, i que serien degudament
anunciades.

 4. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 27 de setembre del 2006.
El secretari del tribunal:
Josep Antoni Pujadas i Porquer.

Ordre de Publicació

I)
Llista definitiva d'admesos i exclosos, llista d'admesos

exempts de realitzar la prova de català, llista d'admesos
exempts de realitzar la prova d'informàtica i calendari de
realització de les proves selectives de la convocatòria per
cobrir tres places d'administratius del Parlament de les Illes
Balears, per concurs-oposició en torn lliure.

Resolució del tribunal constituït per cobrir tres places
d'administratius del Parlament de les Illes Balears, per

concurs-oposició en torn lliure

Reunit i constituït el Tribunal que ha de jutjar el
concurs-oposició per cobrir tres places d'administratius en torn
lliure, a les 13,00 hores de dia 26 de setembre del 2006, a la
seu del Parlament, tot d’acord amb l’establert a la base tercera
de la convocatòria, resol:
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1. Fer pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Aspirants admesos:
1. Adrover Moyano, Juana María
2. Amengual Tormo, Francesc
3. Barceló Crespí, Alberto Nicolás
4. Barceló Vives, Margarita Irene
5. Bauzá Muñoz, Guillermo
6. Britos Bauzá, María
7. Cardona Martín, Jesús
8. Crespí Sastre, Guillem
9. Iglesias Manjón, María del Carmen
10. Nicolau Nicolau, Catalina
11. Pascual Albertí, María del Carmen
12. Payeras Gamundí, Joana
13. Pol Planells, María Jesús
14. Reus Mestre, Simó Carles
15. Riutort Frau, Julià
16. Soriano Rosselló, Alberto

Exclosos:
Cap.

2. Fer pública la relació d'aspirants exempts de realitzar la
prova de català, atès que han presentat els corresponents títols.

Relació d'aspirants exempts de
realitzar la prova de català

Títol de català

1. Adrover Moyano, Juana María
2. Amengual Tormo, Francesc
3. Barceló Crespí, Alberto Nicolás
4. Barceló Vives, Margarita Irene
5. Bauzá Muñoz, Guillermo
6. Britos Bauzá, María
7. Cardona Martín, Jesús
8. Crespí Sastre, Guillem
9. Iglesias Manjón, María del
Carmen
10. Nicolau Nicolau, Catalina
11.Pascual Albertí, María del
Carmen
12. Payeras Gamundí, Joana
13. Pol Planells, María Jesús
14. Reus Mestre, Simó Carles
15. Soriano Rosselló, Alberto

C de DGPL
B de JAC
D i E de DGPL
B de selectivitat
C de DGPL
B de JAC
B de DGPL/EBAP
C de JAC

C de JAC
C de JAC

C de JAC
B de DGPL
C de DGPL
C de JAC
B de selectivitat

 (*) L’aspirant Julià Riutort Frau té fins dia 3 d’octubre del
2006 per presentar la corresponent certificació acreditativa
d’estar en possessió del certificat B de català o document
degudament conformat per la Direcció General de política
lingüística de la comunitat autònoma de les Illes Balears, als
efectes de resultar exempt de realitzar la prova de català. 

3. Fer pública la relació d'aspirants exempts de realitzar la
prova d'informàtica, atès que han presentat els documents
acreditatius:

1. Adrover Moyano, Juana María
2. Amengual Tormo, Francesc
3. Barceló Crespí, Alberto Nicolás
4. Barceló Vives, Margarita Irene
5. Bauzá Muñoz, Guillermo 

6. Cardona Martín, Jesús
7. Crespí Sastre, Guillem
8. Iglesias Manjón, María del Carmen
9. Payeras Gamundí, Joana
10. Pol Planells, María Jesús
11. Riutort Frau, Julià
12. Soriano Rosselló, Alberto

     Els aspirants admesos no inclosos a la llista anterior hauran
de realitzar la prova d’informàtica.

3. Fer públic el calendari de realització de les proves selectives.

Prova selectiva Data Hora

1. Prova de català 3-10-2006 9,30

2. Prova d'informàtica 4-10-2006 12,00

3. Concurs de mèrits 11-10-2006

4. Exercici primer (teòric) 24-10-2006 10,00

5. Exercici segon (pràctic) 15-11-2006 10,00

6. Entrevista personal 22-11-2006 16,00

Totes les proves es realitzaran al Parlament de les Illes
Balears.

    S'ha de tenir en compte que les dates que hi figuren en aquest
calendari poden estar subjectes a les modificacions que es
puguin produir per qualsevol causa, i que serien degudament
anunciades.

 4. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 27 de setembre del 2006.
El secretari del tribunal:
Lluís Isern i Estela.

Ordre de Publicació

J)
Llista definitiva d'admesos i exclosos, llista d'admesos

exempts de realitzar la prova de català i calendari de
realització de les proves selectives de la convocatòria per
cobrir sis places d'uixers del Parlament de les Illes Balears,
per concurs-oposició en torn lliure.

Resolució del tribunal constituït per cobrir sis places
d'uixers del Parlament de les Illes Balears, per concurs-

oposició en torn lliure

Reunit i constituït el Tribunal que ha de jutjar el
concurs-oposició per cobrir sis places d'uixers en torn lliure, a
les 13,00 hores de dia 26 de setembre del 2006, a la seu del
Parlament, tot d’acord amb l’establert a la base tercera  de la
convocatòria, resol:

1. Fer pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.
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Aspirants admesos:
1. Barceló Cànaves, Magdalena
2. Barceló Vives, Margarita Irene
3. Bauzá Muñoz, Guillermo
4. Britos Bauzá, María
5. Capó Morales, Rafel
6. Cardona Martín, Jesús
7. Cortés Femenia, Javier
8. Costa Soler, Rosa Natividad
9. Covas Pons, Bartolomé
10. De Pablos Jiménez, Clara
11. Femenías Rosselló, Laura Margarita
12. Ferrà Ramis, Antònia Maria
13. Genestra Serra, Catalina María
14. Genestra Serra, Jaume Miquel
15. Jaume Bennassar, Pedro Jaume
16. Juliá Rigo, Alejandro
17. López Casado, Juan
18. Márquez Ribot, María Antonia
19. Moranta Morey, Magí
20. Morey Llaneras, Margalida
21. Nicolau Fuster, José Miguel
22. Oliver Gayá, Coloma
23. Pacheco Ruiz, Yolanda
24. Pascual Albertí, María del Carmen
25. Plaza Ruiz, Esperanza
26. Plaza Ruiz, Estefanía
27. Sansó Fuster, María del Pilar
28. Pastor Portero, Mónica
29. Pastor Torres, Miguel
30. Payeras Gamundí, Joana
31. Reus Mestre, Simó Carlos
32. Riutort Frau, Julià
33. Rosselló Martínez, Catalina
34. Ruiz Ros, Mónica
35. Sampol Genestra, Julia
36. Sampol Soler, Francisco 
37. Serra Roibal, Piedad
38. Soto Grimalt, Gabriel 
39. Tenas Rossell, Cristina
40. Todó Pla, María José
41. Vallori Genestra, José Antonio

Exclosos:
Cap.

2. Fer pública la relació d'aspirants exempts de realitzar la
prova de català, atès que han presentat els corresponents títols.

Relació d'aspirants exempts de
realitzar la prova de català Títol de català

1. Barceló Cànaves, Magdalena
2. Barceló Vives, Margarita Irene
3. Bauzá Muñoz, Guillermo
4. Britos Bauzá, María
5. Capó Morales, Rafel
6. Cardona Martín, Jesús
7. Cortés Femenia, Javier
8. Femenías Rosselló, Laura
Margarita

B de JAC
B de selectivitat 
C de DGPL 
B de JAC
B de JAC
B d'EBAP
B de selectivitat

B de selectivitat

9. Ferrà Ramis, Antònia Maria
10. Genestra Serra, Catalina María
11. Jaume Bennassar, Pedro Jaume
12. Juliá Rigo, Alejandro
13. López Casado, Juan
14. Márquez Ribot, María Antonia
15. Moranta Morey, Magí
16. Morey Llaneras, Margalida
17. Nicolau Fuster, José Miguel
18. Oliver Gayá, Coloma
19. Pascual Albertí, María del
Carmen
20. Plaza Ruiz, Esperanza
21. Plaza Ruiz, Estefanía
22. Sansó Fuster, María del Pilar
23. Pastor Portero, Mónica
24. Pastor Torres, Miguel
25. Payeras Gamundí, Joana
26. Reus Mestre, Simó Carlos
27. Sampol Genestra, Julia
28. Soto Grimalt, Gabriel
29. Todó Pla, María José

C de DGPL
C de DGPL
A de DGPL
A de DGPL
B de DGPL
B de selectivitat
E d'EBAP
E d'EBAP
C d'ICE
B de selectivitat

C de JAC
A d'EBAP
B de DGPL
C de JAC
B de JAC
B d'EBAP
B d'EBAP
C de JAC
B de JAC
C de JAC
C d'ICE

 (*) L’aspirant Julià Riutort Frau té fins dia 3 d’octubre del
2006 per presentar la corresponent certificació acreditativa
d’estar en possessió del certificat B de català o document
degudament conformat per la Direcció General de política
lingüística de la comunitat autònoma de les Illes Balears, als
efectes de resultar exempt de realitzar la prova de català. 

3. Fer públic el calendari de realització de les proves selectives.

Prova selectiva Data Hora

1. Prova de català 3-10-2006 9,30

2. Concurs de mèrits 11-10-2006

3. Exercici primer (teòric) 25-10-2006 10,00

5. Exercici segon (pràctic) 21-11-2006 10,00

6. Entrevista personal 29-11-2006 16,00

Totes les proves es realitzaran al Parlament de les Illes
Balears.

    S'ha de tenir en compte que les dates que hi figuren en aquest
calendari poden estar subjectes a les modificacions que es
puguin produir per qualsevol causa, i que serien degudament
anunciades.

 4. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 27 de setembre del 2006.
El secretari del tribunal:
Antoni Lliteras i Pascual.
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