
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  13 d'octubre del 2006 VI legislatura Núm. 151  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 8488/06, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3693/06, relativa a infraestructures
educatives. 6429

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 8431/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. 6430

B) RGE núm. 8432/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a Son
Dureta. 6430

C) RGE núm. 8433/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a Son
Llàtzer. 6430

D) RGE núm. 8434/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
l'Hospital de Manacor. 6431

E) RGE núm. 8435/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
l'Hospital de Can Misses. 6431

F) RGE núm. 8436/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
l'Hospital Verge del Toro. 6431

G) RGE núm. 8437/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. 6431



6426 BOPIB núm. 151 -  13 d'octubre del 2006

H) RGE núm. 8438/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. 6431

I) RGE núm. 8490/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
de places en el centre d'estades diürnes. 6431

J) RGE núm. 8491/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
de places en el centre d'estades diürnes. 6431

K) RGE núm. 8492/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
educatius nous. 6432

L) RGE núm. 8493/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carreteres (I).
6432

M) RGE núm. 8494/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carreteres (II).
6432

N) RGE núm. 8495/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carreteres (III).
6432

O) RGE núm. 8496/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carreteres (IV).
6432

P) RGE núm. 8497/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carreteres (V).
6432

Q) RGE núm. 8504/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sanció imposada
per Delegació del Govern. 6432

R) RGE núm. 8505/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerència de
l'Agència de Cooperació. 6433

S) RGE núm. 8506/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Cooperació. 6433

T) RGE núm. 8507/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a menjadors escolars
(I). 6433

U) RGE núm. 8508/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a menjadors escolars
(II). 6433

V) RGE núm. 8509/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos contra la
violència de gènere. 6433

X) RGE núm. 8510/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polseres contra
la violència de gènere. 6433

Y) RGE núm. 8511/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ensenyament
primerenc de l'anglès. 6433

Z) RGE núm. 8512/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina
d'informació per a immigrants. 6434

AA) RGE núm. 8513/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
mediació d'habitatges en règim de lloguer. 6434

AB) RGE núm. 8520/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a habitatges de vacances. 6434



BOPIB núm. 151 -  13 d'octubre del 2006 6427

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 8556/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
informes d'adjudicació de l'Hospital Son Espases. 6435

B) RGE núm. 8557/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recinte firal de Manacor. 6435

C) RGE núm. 8558/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada en
funcionament del Consorci de transports de Mallorca. 6435

D) RGE núm. 8559/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de formació i
inserció professional de l'any 2006. 6435

E) RGE núm. 8560/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat de
la campanya de prevenció i extinció d'incendis forestals d'aquest darrer estiu. 6435

F) RGE núm. 8561/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord signat per
la Conselleria de Salut i Consum amb Glaxosmithkline. 6435

G) RGE núm. 8562/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
escoleta a l'Hospital Son Llàtzer. 6435

H) RGE núm. 8563/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
del Pla Europa per millorar les aptituds en idiomes europeus. 6436

I) RGE núm. 8568/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model de
mobilitat. 6436

J) RGE núm. 8569/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció territorial.
6436

K) RGE núm. 8570/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Son
Espases (I). 6436

L) RGE núm. 8571/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Son Espases
(II). 6436

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 8489/06, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou institut
a Santa Maria. 6436

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 8430/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Cas BITEL. 6437

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 8487/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció al transport escolar. 6437

B) RGE núm. 8530/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures d'actuació davant els possibles efectes
del canvi climàtic a les Illes Balears. 6438

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 534/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a nou institut a Santa
Maria. 6438

B) A la Pregunta RGE núm. 928/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a alumnes traslladats a
Santa Mònica. 6439



6428 BOPIB núm. 151 -  13 d'octubre del 2006

C) A la Pregunta RGE núm. 1406/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obres als centres públics
d'educació (II). 6439

D) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2318/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca, VI. 6439

E) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2319/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca, VII. 6439

F) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2321/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a arxiu del Marquès de la Torre. 6439

G) A la Pregunta RGE núm. 2548/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pressupost de l'IBISEC.
6440

H) A la Pregunta RGE núm. 3396/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a violència escolar (I).
6440

I) A la Pregunta RGE núm. 4176/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a subvencions a
escoles de música. 6440

J) A la Pregunta RGE núm. 5860/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal adscrit a la
Biblioteca i a l'Arxiu Històric de Maó, I. 6440

K) A la Pregunta RGE núm. 5861/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal adscrit a la
Biblioteca i a l'Arxiu Històric de Maó, II. 6440

L) A la Pregunta RGE núm. 6181/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a llocs de feina de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 6440

M) A la Pregunta RGE núm. 6288/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a personal eventual
(III). 6441

N) A la Pregunta RGE núm. 6592/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures (III). 6441

3.17. INFORMACIÓ

A) Aval del Grup Parlamentari Mixt a la Proposició de llei RGE núm. 7458/06. 6441

4. INFORMACIONS

A) Nomenament del càrrec de portaveu titular del Grup Parlamentari Socialista. 6441



BOPIB núm. 151 -  13 d'octubre del 2006 6429

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8488/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3693/06, relativa a
infraestructures educatives. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

Palma, a 11 d'octubre 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.
3693/06, relativa a infraestructures educatives, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'escrit que la
degana de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes
Balears va adreçar al conseller d'Educació i Cultura en el qual
denuncia la deixadesa que pateixen les escoletes infantils.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar amb ma màxima urgència la normativa
pertinent que reguli els centres d'educació infantil públics i
privats, en l'etapa 0-3 anys.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'elaboració d'un mapa escolar que contempli les
zones i els centres d'especial necessitat i que estableixi els
criteris de prioritat en la intervenció.

4. El Parlament de les Illes Balears constata i condemna la
manca d'atenció a la massificació a les aules dels centres
públics per part de la Conselleria d'Educació, en no establir
criteris clars d'ampliació i construcció de nous centres
educatius.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que la Conselleria
d'Educació i Cultura desatén les necessitats de manteniment i
reforma dels centres públics mentre subvenciona la construcció
d'aules a centres privats.

6. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en la
construcció de centres públics, demandats des de fa molt de
temps per la comunitat educativa.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini d'un mes, els comptes anuals
complets de l'IBISEC dels anys 2004 i 2205, amb els seus
corresponents informes d'auditoria i l'informe trimestral de
l'IBISEC a 30 de juny del 2006, amb la corresponent liquidació
del pressupost administratiu a aquesta data.

Palma, a 6 d'octubre del 2006.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8431/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8432/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8433/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8434/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa d'11 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8435/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa d'11 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8436/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa d'11
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8437/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa d'11
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8438/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa d'11
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8490/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment de places en el centre d'estades diürnes. (Mesa
d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8491/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment de places en el centre d'estades diürnes. (Mesa
d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8492/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
educatius nous. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).



6430 BOPIB núm. 151 -  13 d'octubre del 2006

RGE núm. 8493/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
carreteres (I). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8494/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
carreteres (II). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8495/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
carreteres (III). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8496/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
carreteres (IV). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8497/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
carreteres (V). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8504/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sanció
imposada per Delegació del Govern. (Mesa d'11 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8505/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gerència de l'Agència de Cooperació. (Mesa d'11 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8506/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
de Cooperació. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8507/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
menjadors escolars (I). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8508/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
menjadors escolars (II). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8509/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
contra la violència de gènere. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8510/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polseres contra la violència de gènere. (Mesa d'11 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8511/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ensenyament primerenc de l'anglès. (Mesa d'11 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8512/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina
d'informació per a immigrants. (Mesa d'11 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8513/06, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei

de mediació d'habitatges en règim de lloguer. (Mesa d'11
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8520/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a habitatges de vacances. (Mesa d'11 d'octubre
del 2006).

Palma, a 11 d'octubre 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.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de medicina primària de cada illa, referida a 20 de setembre
del 2006.

Palma, a 2 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Dureta, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2006.

Palma, a 2 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Llàtzer, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2006.
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Palma, a 2 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Manacor, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2006.

Palma, a 2 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Can Misses, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2006.

Palma, a 2 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital Verge del Toro, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2006.

Palma, a 2 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats de Menorca durant els mesos de juliol, agost i
setembre del 2006.

Palma, a 2 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats d'Eivissa durant els mesos de juliol, agost i setembre
del 2006.

Palma, a 2 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.

Amb quina convocatòria o a través de quin acord
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha rebut 52.339 euros
de la Direcció General de Serveis Socials del Govern d eles
Illes Balears en concepte de manteniment de places en el centre
d'estades diürnes?

Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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 escrita.



6432 BOPIB núm. 151 -  13 d'octubre del 2006

Quins centres educatius s'han acollit al programa d'elecció
de llengua per als cursos 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007?

Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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 escrita.

Relació dels 34 centres educatius nous (nom del centre i
localitat) que el president Matas va dir que havia fet el seu
govern en el debat sobre orientació política general del Govern
dia 26 de setembre d'enguany, amb detall de la data de licitació,
d'inici d'obra i de finalització.

Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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 escrita.

Quins projectes de carreteres s'han adjudicat aquesta
legislatura?

Palma, a 6 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

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

Quin és el pressupost inicial d'execució de cadascun dels
projectes de carreteres adjudicats aquesta legislatura?

Palma, a 6 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

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

A quina empresa s'ha adjudicat cadascun dels projectes de
carreteres adjudicats aquesta legislatura? Amb quin pressupost
s'han adjudicat?

Palma, a 6 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes i quines ofertes foren presentades per optar a
construir les carreteres adjudicades aquesta legislatura, amb
detall de l'obra, les empreses que es presentaren i l'oferta?

Palma, a 6 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

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

De totes les obres adjudicades aquesta legislatura, quants i
quins projectes han sofert variació del seu pressupost inicial,
amb detall per a cada obra de la quantia que s'ha modificat el
pressupost, si pertoca, de la quantia dels complementaris de
l'obra, si n'és el cas, i de la liquidació?

Palma, a 6 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

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 a la Conselleria d'Immigració i Cooperació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Quina decisió pensa prendre la Conselleria d'Immigració
davant la sanció per irregularitat greu imposada per Delegació
del Govern?

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Quin és el motiu del canvi en el requisit per accedir a la
gerència de l'Agència de Cooperació publicada al BOIB de 29
de juny d'enguany?

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Quantes vegades s'ha reunit el Consell de Cooperació?

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Quantes empreses té contractades la conselleria per tal de
cobrir el servei de menjador de les distintes escoles de la
comunitat? Quines són?

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

A quines escoles serveixen cadascuna de les empreses
contractades per la conselleria per cobrir el servei de
menjador?

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Quantes persones han participat en els cursos contra la
violència de gènere?

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes polseres ha posat a disposició de la Justícia per tal
de fer front a la violència de gènere a dia 30 de setembre?

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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, 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.

Quantes escoles apliquen l'ensenyament primerenc de
l'anglès o en el programa escoles europees?
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Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Quin és el motiu per signar un conveni per tal de crear una
oficina d'informació per a immigrants amb l'Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca?

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

En quants d'habitatges de lloguer ha mediat el Servei de
mediació d'habitatges en règim de lloguer durant el primer
semestre del 2006? Detallau-los per municipis.

Palma, a 5 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

Quants d'habitatges de vacances han solAlicitat la
certificació de qualitat per poder continuar operant com a oferta
d'allotjament turístic, segons el Decret 17/2006 que
desenvolupa la Llei de comercialització d'estades turístiques,
relacionats per pobles?

Palma, a 9 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8556/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a informes d'adjudicació de l'Hospital Son Espases.
(Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8557/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a recinte firal de Manacor. (Mesa d'11
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8558/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada
en funcionament del Consorci de transports de Mallorca.
(Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8559/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
formació i inserció professional de l'any 2006. (Mesa d'11
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8560/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultat de la campanya de prevenció i extinció d'incendis
forestals d'aquest darrer estiu. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8561/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
signat per la Conselleria de Salut i Consum amb
Glaxosmithkline. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8562/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova escoleta a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa d'11 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8563/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a beneficiaris del Pla Europa per millorar les aptituds en
idiomes europeus. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8568/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model
de mobilitat. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8569/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció
territorial. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8570/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Son Espases (I). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8571/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Son Espases (II). (Mesa d'11 d'octubre del 2006).
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Palma, a 11 d'octubre 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 oral davant Ple.

Quin objecte té la solAlicitud d'informes de "rectificació" o
"ratificació" feta als colAlegis d'Enginyers i d'Economistes sobre
el procés d'adjudicació de l'Hospital de Son Espases?

Palma, a 11 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.

El DOCUP (Document únic de programació de l'Objectiu
2, 2002-2006) preveia la construcció d'un recinte firal a
Manacor, Europa finançava el 59%. Què se n'ha fet d'aquests
recursos?

Palma, a 11 d'octubre del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què suposarà per al sistema de transports l'entrada en
funcionament del Consorci de transports de Mallorca?

Palma, a 11 d'octubre del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quantes persones en situació d'atur s'ofereix formació
mitjançant la convocatòria del Pla de formació i inserció
professional de l'any 2006?

Palma, a 11 d'octubre del 2006.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

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.

Quin és el resultat de la campanya de prevenció i extinció
d'incendis forestals realitzada per la Conselleria de Medi
Ambient durant aquest darrer estiu?

Palma, a 11 d'octubre del 2006.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 millores suposarà per al tractament dels nins
asmàtics l'acord signat per la Conselleria de Salut i Consum
amb Glaxosmithkline?

Palma, a 11 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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.

Quan es posarà en marxa la nova escoleta de l'Hospital de
Son Llàtzer?

Palma, a 11 d'octubre del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de joves es beneficiaran del Pla Europa per millorar
les aptituds en idiomes europeus?

Palma, a 11 d'octubre del 2006.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.

Com valora el Govern de les Illes Balears el model de
mobilitat que ha dissenyat per a les carreteres i el transport
públic de Mallorca?

Palma, a 10 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

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 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.

Quines mesures de protecció territorial ha proposat la
Conselleria d'Obres Públiques a Eivissa i Formentera en
aquesta legislatura?

Palma, a 10 d'octubre del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quan pensa que es començaran les obres del nou hospital
de referència de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre 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 Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Està d'acord que el resum de la tasca del Govern de les Illes
Balears d'aquesta legislatura serà "Autopistes sí, Hospital no"?

Palma, a 10 d'octubre del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8489/06, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nou institut a Santa Maria, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

Palma, a 11 d'octubre 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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quan té previst el Govern de les Illes Balears la construcció
d'un nou institut a Santa Maria?

Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8430/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Cas BITEL. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).
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Palma, a 11 d'octubre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Tots els tribunals que han conegut el cas BITEL han
coincidit que des del Consolat de la Mar, l'equip de govern del
Partit Popular Jaume Matas i Palou estigué espiant els
missatges entrants a l'adreça de correu electrònic del Sr.
Francesc Quetglas i Rosanes, i el Tribunal Suprem ha arribat a
estimar provat que almenys una de les comunicacions
interceptades pels espies fins i tot es va utilitzar en un debat
sobre l'estat de la comunitat autònoma per Jaume Matas
l'octubre del 1998.

Aquesta activitat ha estat qualificada pel Tribunal Suprem
com ilAlegítima, contrària a l'ètica i antijurídica.

La conducta del Sr. Jaume Matas i Palou, en tolerar
l'espionatge i aprofitar-se'n dels resultats, és una vergonya per
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que no mereix que
el càrrec de president sigui ostentat per qui és capaç de jugar un
paper tan brut a la vida política.

Les paraules "Molt Honorable" no poden ser usades per qui
aprofita el càrrec per espiar els adversaris polítics.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que des del
Consolat de la Mar, sota la Presidència del Govern de Jaume
Matas i Palou, es practicà l'espionatge als adversaris polítics.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna les pràctiques
d'espionatge entre partits i les qualifica de repulsives en un
estat democràtic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern Jaume Matas i Palou a assumir les responsabilitats
polítiques i a disculpar-se davant els espiats i el poble de les
Illes Balears.

Palma, a 3 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8487/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subvenció al transport escolar, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa d'11 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8530/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a mesures d'actuació davant els
possibles efectes del canvi climàtic a les Illes Balears, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa d'11 d'octubre del 2006).

Palma, a 11 d'octubre 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Exposició de motius

La creixent demanda de transport escolar per als estudis de
batxillerat i formació professional motivada per la concentració
de centres comarcals on s'hi desplacen els alumnes des de les
seves localitats de residència fa necessari dur a terme un estudi
per tal de valorar i conèixer el cost i la repercussió per alumnes
del transport escolar a fi i efecte de procedir a un adequat
barem de subvencions.

Aquesta mateixa circumstància es dóna en el cas de
l'ensenyament infantil per al qual també es fa necessari ampliar
l'estudi a fi de conèixer les necessitats reals i la possible
aplicació de subvencions posteriors.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme, en el termini de temps més breu possible,
un estudi en relació amb la subvenció del transport escolar de
l'alumnat que s'ha de desplaçar de localitat per poder realitzar
els seus estudis de batxillerat i formació professional, fent-lo
extensiu també per a l'ensenyament infantil.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, un cop realitzat l'estudi esmentat al punt anterior,
dugui a terme les recomanacions que s'hi contemplin en relació
amb el transport escolar.
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Palma, a 13 de setembre del 2006.
La diputada:
Anna López i Oleo.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

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 Esquerra  Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.

Segons el darrer informe realitzat pel Ministeri de Medi
Ambient del Govern espanyol, Impactos en la costa española
por el efecto del cambio climático, el nivell de la mar a escala
global augmenta cada any a un ritme de 2,5 milAlímetres i,
concretament a la Mediterrània, l'augment previst d'ara fins al
2050 és de 20 centímetres, la qual cosa pot suposar la pèrdua
de 16 metres de platja.

Tal com indica aquest informe, les platges més susceptibles
de patir aquest augment són les platges de la zona atlàntica i de
les Illes Balears. Les conseqüències econòmiques per la pèrdua
de metres de platja són de magnituds incalculables, ja que
afecta la indústria turística, la més important, de lluny, en
volum de negoci i llocs de treball.

Fa un any, i com a conclusió de l'estudi dirigit per l'Institut
d'Investigacions de l'Impacte Climàtic de Postdam (Alemanya),
ja s'apuntava que les regions mediterrànies seran al llarg
d'aquest segle les àrees més vulnerables d'Europa a causa dels
efectes del canvi climàtic. Per altra banda, les previsions del
Pannell Internacional del Canvi Climàtic de l'ONU són que el
nivell de la mart pot pujar fins a 1 metre en els propers cent
anys.

Espanya és un dels països més afectats pel canvi climàtic,
i les Illes Balears encara molt més a causa de la seva major
fragilitat. La repercussió d'aquests efectes sobre la nostra costa,
sobre l'economia lligada principalment a l'activitat turística de
"sol i platja", així com l'impacte sobre la forma de vida dels
ciutadans illencs, serà molt important, i és imprescindible de
forma urgent plantejar-se a curt i mig termini polítiques
concretes per preveure aquests efectes.

Segons investigacions de la Universitat de les Illes Balears,
a les Illes Balears les temperatures han sofert un augment molt
important. En cent anys les màximes han augmentat 6 graus, i
les mínimes 7. En pluges hi ha hagut una disminució de 100
milAlímetres en cent anys.

L'informe Impactos en la costa española por el efecto del
cambio climático recomana introduir la consideració de canvi
climàtic dins la planificació territorial de la costa i revisar els
plans urbanístics i l'ordenació territorial, així com reduir les
construccions a zones dunars, vulnerables i inundables, i
l'estricte compliment de la Llei de costes que impedeix
construir en els primers 100 metres del litoral.

Per tot això, presentam la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla d'actuació en un termini de 6 mesos
per plantejar un seguit de mesures concretes, en la línia de
l'estudi realitzat per part del Ministeri de Medi Ambient, per fer
front als efectes del canvi climàtic en el territori, i especialment
a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir la consideració de canvi climàtic en tots els
àmbits de la normativa i la planificació territorial, especialment
de la costa, i revisar tots els plans de la seva competència per
incloure aquesta consideració i, sobretot, per evitar la
construcció a zones vulnerables, sensibles i inundables.
Aquesta consideració s'ha de fer extensiva i en coordinació amb
totes les administracions competents en matèria d'urbanisme,
els consells i els ajuntaments.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a vetllar per l'estricte compliment de la normativa
actual, especialment de la Llei de costes i de la Llei d'aigües,
les quals ja disposen de normativa estricta referida a construir
a zones de litoral i a zones humides. A partir d'aquí, el Govern
de les Illes Balears hauria de realitzar un inventari de totes les
zones que actualment es troben en una situació de risc envers
els efectes del canvi climàtic.

Palma, a 9 de setembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 534/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a nou institut a
Santa Maria. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).

Quan té previst el Govern de les Illes Balears la
construcció d'un nou institut a Santa Maria?

La previsió del Pla d'infraestructures educatives assenyala
el període 2008-2011.

Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 928/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a alumnes
traslladats a Santa Mònica. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
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Quina compensació econòmica o d'altre ordre s'ha acordat
amb el colAlegi Santa Mònica per tal de tenir els alumnes del
colAlegi Santa Isabel?

El colAlegi Santa Mònica de Palma no ha rebut cap
compensació econòmica per haver acollit a les seves
instalAlacions els alumnes del colAlegi públic Santa Isabel. En
aquest cas, el colAlegi Santa Mònica ha primat els interessos
dels infants i de les seves famílies per damunt dels seus i ha
actuat de forma totalment altruista.

Palma, 12 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1406/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obres als
centres públics d'educació (II). (BOPIB núm. 124 de 10 de
març del 2006).

Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb les
manifestacions sindicals sobre la ilAlegalitat de finançar obres
de creació o reforma de centres educatius privats-concertats?

La Conselleria d'Educació el que ha fet ha estat una ordre
d'ajudes per a la creació o reforma a centres educatius
concertats, no es tracta de finançament sinó d'ajudes.

Un dels objectius d'aquest govern ha estat la lliure elecció
de centre per part dels pares i de les mares i per fer realitat
aquest objectiu la Conselleria d'Educació i Cultura ha fet un pla
d'infraestructures educatives amb la finalitat de crear noves
places escolars per tal d'atendre la demanda provocada pel
nombre creixent d'alumnes a la nostra comunitat. Per tot això,
l'any 2006 s'ha pressupostat en ajudes per a l'ampliació de
l'ensenyament concertat 350.000 euros enfront de 60 milions
als centres públics per a construccions i ampliacions. A més
s'han de tenir en compte que el 37% dels alumnes de Balears
assisteixen a classe a centres concertats i el 63% a centres
públics aproximadament.

Per tant, perquè la lliure elecció de centre sigui una realitat
s'han de crear més places escolars a tots els centres i seria una
contradicció no fer-ho en aquells centres que tenen més
demanda.

Palma, 12 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2318/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca, VI. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

En el cas d'haver-se de reformar o refer l'Arxiu del Regne
de Mallorca, quines mesures hi ha previstes per assegurar un
tractament correcte al fons existent i el manteniment dels
serveis als usuaris?

Des de la Direcció General de Cultura i la Secretaria
General de la Conselleria d'Educació i Cultura es fan gestions
per trobar una seu provisional per a l'Arxiu del Regne de
Mallorca en tant que durin les obres de reforma al carrer de
Ramon Llull. L'objecte és garantir la conservació de tots els
fons documentals que custodia l'Arxiu, el manteniment del
servei a l'investigador i la possibilitat de consulta immediata
dels fons solAlicitats. També es mantindrà en servei el taller de
restauració i la digitalització de documents.

Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2319/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca, VII. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

Quin és l'estat del procés de catalogació, amb el nou suport
informàtic, dels documents de l'Arxiu del Regne de Mallorca?

Les tasques de descripció amb mitjans informàtics i
utilitzant les normes descriptives internacionals se centren en
els conjunts de fons denominats Arxiu de l'Antic Règim.
Concretament, en els arxius judicials de la Cúria de la
Governació i de la Reial Audiència de Mallorca. També s'ha
començat un nou inventari dels Protocols notarials.

Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2321/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a arxiu del
Marquès de la Torre. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del
2006).

En quin estat es troba la catalogació de l'arxiu del
Marquès de la Torre, que al seu moment adquirí el Govern de
les Illes Balears?

La totalitat del fons documental es troba correctament
instalAlat als dipòsits de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Però
algunes de les seccions, com la de pergamins, no es poden
descriure perquè necessiten la intervenció del taller de
restauració. Hi ha un catàleg antic de la totalitat de l'arxiu, que
el fa accessible als investigadors.



6440 BOPIB núm. 151 -  13 d'octubre del 2006

Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2548/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pressupost de
l'IBISEC. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).

En què s'han gastat els 55 milions d'euros pressupostats a
l'IBISEC per al 2005, contestant, si us plau, amb una relació
desglossada per infraestructures i centres i no amb una
generalitat?

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, a disposició de tots els diputats
i de totes les diputades.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3396/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a violència
escolar (I). (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).

Quines responsabilitats assumeix el Govern de les Illes
Balears en el canvi de tendència, a pitjor, en el nombre
d'expedients oberts per violència escolar?

El Govern fa feina per millorar la convivència escolar,
prova evident és l'augment de professorat dins els equips
d'orientació, AT's i reforços de personal docent. A la vegada,
des de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació
del Professorat s'han augmentat els cursos de formació dirigits
al personal docent en referència a la temàtica de convivència
escolar.

Des de l'Observatori, recentment creat -juny del 2005- s'ha
desplegat tot un ventall d'actuacions encaminades a dotar
d'eines a tota la comunitat educativa tendents a afavorir la
convivència escolar -cursos de formació, mitjançant convenis
signats entre l'Institut de Ciències de l'Educació, el ColAlegi de
Llicenciats, UNED, l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
Fundació s'Estel, ...-, posada en funcionament de la pàgina web,
organització del congrés Convivència i Escola, Pla de
Convivència escolar, ...

Palma, 1 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4176/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
subvencions a escoles de música. (BOPIB núm. 134 de 26 de
maig del 2006).

Quines subvencions han estat concedides a les escoles de
música reconegudes per la Conselleria d'Educació i Cultura
durant els anys 2003, 2004 i 2005?

Les subvencions concedides estan publicades als BOIB
següents: núm. 137, de 2 d'octubre del 2004; núm. 184, de 25
de desembre del 2004; i núm. 190, de 20 de desembre del
2005. A més hi ha una resolució de dia 3 de desembre del
2003, sobre la convocatòria extraordinària (BOIB núm. 161, de
21 de novembre del 2003).

Palma, 12 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5860/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal
adscrit a la Biblioteca i a l'Arxiu Històric de Maó, I. (BOPIB
núm. 144 de 28 de juliol del 2006).

Del personal que actualment hi ha adscrit a la Biblioteca
i a l'Arxiu Històric de Maó, quin està adscrit a la B?

Hi ha una única plantilla de personal adscrita a la Biblioteca
i a l'Arxiu Històric de Maó..

Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5861/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal
adscrit a la Biblioteca i a l'Arxiu Històric de Maó, II. (BOPIB
núm. 144 de 28 de juliol del 2006).

Del personal que actualment hi ha adscrit a la Biblioteca
i a l'Arxiu Històric de Maó, quin està adscrit a l'Arxiu
Històric?

Hi ha una única plantilla de personal adscrita a la Biblioteca
i a l'Arxiu Històric de Maó.

Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 6181/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a llocs de
feina de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 143 de 21 de juliol del 2006).

Els textos consolidats de les relacions de llocs de feina
corresponents al personal laboral i funcionari al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
foren aprovats per resolució del conseller d'Interior de 25
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d'abril del 2006 i per acord del Consell de Govern de 14 de
juliol del 2006, respectivament.

El text consolidat de la relació de llocs de feina del personal
laboral es troba publicat al BOIB núm. 68 ext., de 10 de maig
del 2006; i el text consolidat de la relació de llocs de feina del
personal funcionari ve publicat al BOIB núm. 106 ext., de 28
de juliol del 2006.

Atès que l'Hble. Sr. Diputat solAlicita algunes informacions
que vénen especialment protegides per la legislació de
protecció de dades de caràcter personal i no figuren publicades
al BOIB, s'informa que aquestes es troben, per a consulta, a la
seva disposició, a la Conselleria d'Interior, al Servei de Registre
de Personal de la comunitat autònoma, carrer Francesc Salvà,
s/n, es Pont d'Inca, Marratxí.

Marratxí, 18 de setembre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6288/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal eventual (III). (BOPIB núm. 144 de 28 de juliol del
2006).

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

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de
Registre de Personal de la Conselleria d'Interior, no hi ha cap
personal eventual dependent de la Conselleria d'Interior que
treballin a Menorca i/o a Eivissa i Formentera.

Marratxí, 18 de setembre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6592/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a
Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures (III). (BOPIB núm. 144 de 28 de
juliol del 2006).

Qui són els representants del Govern dins el Consorci per
al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures en el territori de l'entitat local menor de
Palmanyola?

Segons l'article 8 dels estatuts del Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures en el territori de l'entitat local menor de
Palmanyola (BOIB núm. 80, de 26 de maig del 2005), els
representants del Govern de la junta rectora són:

a) Presidència: l'exerceix la vicepresidenta i consellera de
Relacions Institucionals o la persona en qui delegui.

b) Dos representants del Govern de les Illes Balears, nomenats
per acord de Consell de Govern de 8 de juliol del 2005:
Cristina Munar Prats, assessora del Gabinet tècnic del
president, i Miquel Mateu Roig, director general de Patrimoni
de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Palma, 25 de setembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Aval del Grup Parlamentari Mixt a la Proposició de llei

RGE núm. 7458/06.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre del 2006, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
8369/06, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual s'avala la proposició de llei RGE núm. 7458/06, del
paisatge de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 146, de
8 de setembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament del càrrec de portaveu titular del Grup

Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre del 2006, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
8578/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual es comunica que a partir de la data d'avui, la diputada
Hble. Sra. Aina S. Rado i Ferrando exercirà el càrrec de
portaveu titular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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