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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 2006, aprovà la Llei de creació del ColAlegi
Oficial de publicitaris i relacions públiques de les Illes
Balears.

Palma, a 24 d'octubre del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
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
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.
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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.

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.

A la seu del Parlament, a 18 d'octubre del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'octubre del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6035/06,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a crisi
de l'agricultura i la ramaderia.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca, Margalida Moner i
Tugores.

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. Vicent Tur i Torres, del Grup
Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Joana
Lluïsa Mascaró i Melià i Margalida Moner i Tugores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 151 de 13
d'octubre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8568/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a model de mobilitat.(BOPIB
151 de 13 d'octubre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 151 de 13 d'octubre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 151 de 13 d'octubre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 151 de 13 d'octubre 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 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8570/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Son Espases (I).(BOPIB 151
de 13 d'octubre 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 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8571/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Son Espases (II).(BOPIB
151 de 13 d'octubre del 2006).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Vicepresidenta Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 151 de 13
d'octubre 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 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8562/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Mania Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova escoleta de l'Hospital Son
Llàtzer.(BOPIB 151 de 13 d'octubre 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 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8569/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a protecció territorial.(BOPIB 151 de 13
d'octubre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre 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 17

d'octubre del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 8488/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures
educatives. (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Promesa del càrrec de diputat de l'Hble. Sr. Antoni Alorda

i Vilarrubias.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 2006, el diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
va prometre, d'acord amb l'article 7.3 del Reglament de la
Cambra, d'acatar la Constitució Espanyola i l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, abans de prendre possessió
del seu escó.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple RGE núm. 85590/06 i 8560/06.
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En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 2006, decaigueren les dues preguntes
esmentades, presentades pel diputat Hble. Sr. Jaume Tadeo i
Florit i per la diputada Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives a Pla
de formació i inserció professional de l'any 2006 i a resultat de
la campanya de prevenció i extinció d'incendis forestals
d'aquest darrer estiu, respectivament (BOPIB núm. 151, de 13
d'octubre d'enguany), a causa de l'absència dels diputats que les
havien de formular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
No presa en consideració de la Proposició de llei

d'iniciativa legislativa popular RGE núm. 790/06, per la qual
s'aproven mesures d'emergència en matèria d'ordenació del
territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'octubre del 2006, no prengué en consideració per 28 vots a
favor, 29 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, publicada al BOPIB núm. 139, de 23 de juny
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Aplicació del procediment de tramitació directa i per

lectura única al Projecte de llei RGE núm. 8238/06, de creació
del ColAlegi Oficial de publicitaris i relacions públiques de les
Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'octubre del 2006, aprovar per assentiment l'aplicació del
procediment de tramitació directa i per lectura única al projecte
de llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 149, de 29 de
setembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8318/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a retransmissió
de partits de futbol en català. (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre
del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8339/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a jornades audiovisuals.
(BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8341/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pèrdua d'audiència.
(BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8343/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió en sistema
digital. (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8345/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a televisió de
proximitat. (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8346/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesura de l'audiència.
(BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8347/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb la
distribució de temps entre els grups polítics i socials
representatius. (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8349/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a instruccions
del Sr. Matas. (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8340/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reunió de la cúpula d'IB3
amb el president. (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8342/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a retransmissió des del
Congrés dels Diputats. (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del
2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 5 d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
8344/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió de partits
de futbol. (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 6336/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental de les
Illes Balears 2006-2010. (BOPIB núm. 144 de 28 de juliol 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 24 d'octubre del 2006.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 6337/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla estratègic de salut mental de les
Illes Balears 2006-2010 (II). (BOPIB núm. 144 de 28 de juliol
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 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2006, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 6338/06 i 6339/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatives a Pla
estratègic de salut mental de les Illes Balears 2006-2010 (III i
IV). (BOPIB núm. 144 de 28 de juliol del 2006).

Les 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 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 19 d'octubre del 2006, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 203/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a gasoducte. (BOPIB núm. 119 de 27 de
gener del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Punt 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 19 d'octubre del 2006, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 6170/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al control dels cultius modificats
transgènicament. (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la pregunta 8348/06.

 A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre
del 2006, decaigué la pregunta esmentada, presentada pel
diputat Hble. Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a I Jornades sobre noves
fórmules en televisió (BOPIB núm. 150, de 6 d'octubre
d'enguany), a causa de l'absència d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8739/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6035/06,
relativa a crisi de l'agricultura i la ramaderia. (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

Palma, a 25 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 PSM-
Entesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 6035/06, relativa a crisi de l'agricultura i la
ramaderia, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir unes línies d'ajuda extraordinària als
productors de cereals amb la finalitat que cap agricultor no
resulti perjudicat per la reforma de la PAC ni per la baixada
dels preus.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un unifeed comunitari a l'illa de
Mallorca que faciliti la preparació de racions equilibrades
d'alimentació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures per frenar l'abandonament
alarmant d'explotacions.

4. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment
per part del Govern de les Illes Balears de l'elaboració del Pla
Estratègic del sector lleter, aprovat per unanimitat del
Parlament i insta el Govern a presentar-lo. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir tota una sèrie d'infraestructures
adequades, tant en la indústria com en la comercialització
agrària (sales d'especejament, mercats, empreses de
comercialització, estació enològica, etc.), per ajudar a
progressar la producció agrícola i ramadera.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la indústria agrària i garantir al
productor la seva producció mitjançant el foment de la creació
de complexos agroindustrials i la incentivació al productor
agrari perquè participi en el procés d'industrialització per
beneficiar-se del valor afegit del producte.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a  consensuar amb el Consell de Menorca, el
Consell d'Eivissa i Formentera i amb totes les organitzacions
agràries els tipus d'estudis que s'hagin de dur a terme i a
modificar, si n'és el cas, l'adjudicació de la investigació de la
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realitat del sector agrari balear per al desenvolupament de
l'estratègia que possibiliti la seva supervivència.

Palma, a 18 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8675/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solars del Parc Bit. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8676/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
operacions en diversos bancs. (Mesa de 25 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8751/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fira turística MIT de París. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8752/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
jornades promocionals de les Illes Balears a Portugal. (Mesa
de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8753/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Turisme a Menorca. (Mesa de 25 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8754/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Turisme a Eivissa i Formentera. (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8755/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions directes de la Conselleria de Turisme a Menorca.
(Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8756/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions directes de la Conselleria de Turisme a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8757/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla de desestacionalització turística. (Mesa de 25 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8758/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
memòria de l'IBATUR. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8759/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alfals deshidratat subministrar a cadascuna de les finques de
Menorca i d'Eivissa. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8760/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alfals deshidratat a Menorca. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8761/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alfals deshidratat a Eivissa i Formentera. (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8762/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alfals deshidratat a les nostres illes (I). (Mesa de 25 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8763/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alfals deshidratat a les nostres illes (II). (Mesa de 25 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8764/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya per replantar garrovers i ametllers (I). (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8765/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya per replantar garrovers i ametllers (II). (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8766/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
VIII fira de bestiar. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8767/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de fires. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8768/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions fetes a Mallorca. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8769/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions fetes a Menorca. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8770/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions fetes a Eivissa i Formentera. (Mesa de 25 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8776/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a llocs de treball de FOGAIBA. (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8777/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a solAlicitud d'integració al cos d'advocats de
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la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8778/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a concessió d'integració al cos d'advocats de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

Palma, a 25 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, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de solars del Parc Bit que han estat venuts, amb
especificació del nom del comprador, l'any i el preu de venda.

Palma, a 16 d'octubre del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines operacions bancàries superiors a 600.000 euros ha
realitzat el Govern de les Illes Balears amb les entitats
BANCAJA, CAM, SA NOSTRA, La Caixa i Colonya, Caixa
de Pollença durant l'actual legislatura? Especificau-ne el tipus
d'operació, el volum econòmic, etc.

Palma, a 17 d'octubre del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de Menorca han participat a la Fira
turística MIT de París?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les persones de Menorca que participaren en les
jornades promocionals de les Illes Balears a Portugal
organitzades per l'IBATUR el passat mes de setembre?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat econòmica total durant el 2006 amb la
qual el Govern de les Illes Balears ha finançat la Fundació
Turisme a Menorca?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat econòmica total durant el 2006 amb la
qual el Govern de les Illes Balears ha finançat la Fundació
Turisme a Eivissa i Formentera?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost total durant el 2006 de les actuacions
directes que la Conselleria de Turisme ha realitzat o participat
a Menorca?
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Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost total durant el 2006 de les actuacions
directes que la Conselleria de Turisme ha realitzat o participat
a Eivissa i Formentera?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'actual estat d'execució de cadascun dels projectes
inclosos en el Pla de desestacionalització turística del Govern
de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost econòmic de l'edició i l'elaboració de
la memòria de l'IBATUR del 2005?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de finques, la data i la quantitat d'alfals
deshidratat subministrat a cadascuna de les finques de Menorca
i d'Eivissa el 2006?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost econòmic total de l'operació de
subministrament d'alfals deshidratat a Menorca per part del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost econòmic total de l'operació de
subministrament d'alfals deshidratat a Eivissa i Formentera per
part del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és el cost aportat per part del Govern de les Illes
Balears per a la producció i el subministrament d'alfals
deshidratat a les nostres illes el 2006?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Han quedat a Menorca i a Eivissa el 2006 peticions de
subministrament d'alfals deshidratat no cobertes?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui són cadascun dels solAlicitants que s'han presentat en la
campanya 2005-2006 per replantar garrovers i ametllers?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina és la relació de beneficiaris del Pla 2005-2006 per
replantar garrovers i ametllers a les nostres illes?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears a la VIII Fira de Bestiar que es realitza a Can Caus a
Eivissa?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina és la relació de fires i la participació econòmica de
la Conselleria d'Agricultura a cadascuna d'elles el 2006?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina és la relació d'inversions fetes i/o compromeses per
part del Govern de les Illes Balears a càrrec dels pressuposts
del 2006 a Mallorca?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina és la relació d'inversions fetes i/o compromeses per
part del Govern de les Illes Balears a càrrec dels pressuposts
del 2006 a Menorca?

Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina és la relació d'inversions fetes i/o compromeses per
part del Govern de les Illes Balears a càrrec dels pressuposts
del 2006 a Eivissa i Formentera?
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Palma, a 19 d'octubre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació dels llocs de feina convocats (adjudicats o vacants)
de l'empresa pública FOGAIBA, des de la seva creació fins a
dia d'avui, especificant-ne: la categoria laboral i l'especialitat -si
cal-, la data de convocatòria, el salari brut anual, la persona que
l'ocupa, el tipus i la durada de contracte i la forma de provisió.

Palma, a 23 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i Alemany.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han solAlicitat la integració al
cos d'advocats de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
la qual fa referència la disposició addicional dotzena de la Llei
13/2005, de 27 de desembre.

Palma, a 23 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i Alemany.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han aconseguit la integració al
cos d'advocats de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
base a la disposició addicional dotzena de la Llei 13/2005, de
27 de desembre.

Palma, a 20 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i Alemany.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8866/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del
busseig professional. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8867/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de consideració en la prevenció dels riscs laborals
entre la població escolar. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8868/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posada en marxa d'un sistema de centres de professorat en
pràctiques. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8869/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mostra de la cultura popular a les Pitiüses. (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8870/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a objectius de l'oficina d'emancipació. (Mesa de 25 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8871/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
d'hàbits saludables per al curs 2006/07. (Mesa de 25 d'octubre
del 2006).

RGE núm. 8872/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ampliació del Port Adriano. (Mesa de 25
d'octubre del 2006).

RGE núm. 8873/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Consell social de la llengua catalana.
(Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8874/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'equilibri econòmicofinancer (I). (Mesa de 25 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8875/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan BOned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'equilibri econòmicofinancer (II). (Mesa de 25 d'octubre del
2006).

RGE núm. 8876/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística de Mallorca. (Mesa de 25 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8877/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Fundació per a la promoció d'Eivissa i Formentera. (Mesa
de 25 d'octubre del 2006).
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Palma, a 25 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.

Quines són les previsions del Govern quant a la regulació
del busseig professional?

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

En què consisteix el programa de conscienciació en la
prevenció dels riscs laborals entre la població escolar?

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

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.

Quina valoració fa el Govern sobre la posada en marxa d'un
sistema de centres de professorat en pràctiques?

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 oral davant Ple.

Quina resposta ha obtingut a les Pitiüses la Mostra de
cultura popular de les Illes Balears celebrada recentment?

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.

Quins són els objectius que es persegueixen amb la posada
en funcionament de l'oficina d'emancipació?

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

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 són les principals novetats de la campanya d'hàbits
saludables per al curs 2006/2007 que du a terme la Conselleria
de Presidència i Esports?

Palma, a 25 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.

Pensa donar el Govern el vistiplau a l'ampliació del Port
Adriano de Calvià?

Palma, a 24 d'octubre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Per quins motius no s'ha convocat durant aquesta legislatura
el Consell Social de la Llengua Catalana?

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el grau de compliment del Pla d'equilibri
econòmicofinancer de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 2006-2008?

Palma, a 24 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 al conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Seguiran els pressuposts per al 2007 la línia d'incompliment
del Pla d'equilibri econòmicofinancer per a la comunitat de les
Illes Balears 2006-2008 constatada en aquest exercici?

Palma, a 24 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, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Creu el conseller de Turisme que el swinger és una bona
promoció per a l'illa de Mallorca?

Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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 a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

En quina situació legal es troba la Fundació per a la
promoció d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8677/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reprovació de la consellera d'Immigració i
Cooperació, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de
25 d'octubre del 2006).

Palma, a 25 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, pel procediment d'urgència.

Els diferents càrrecs de l'administració han de donar en tot
moment imatge de transparència i respecte a les lleis, la
persistència en el temps de determinades actituds no fa més que
anar en contra d'aquesta necessària transparència, per la qual
cosa és urgent un debat en seu parlamentària a fi d'aclarir i
assumir responsabilitats, si n'és el cas, de possibles actuacions
irregulars.

El respecte a la legalitat vigent per part dels càrrecs públics
és un dels pilars bàsics de la democràcia.

Atès que sembla que la consellera d'Immigració i
Cooperació ha incomplert aquest principi, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent:

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació de la
consellera d'Immigració i Cooperació i insta el president del
Govern de les Illes Balears a destituir-la immediatament.
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Palma, a 11 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Aina Rado i Ferrando.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 9820/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions per combatre l'absentisme escolar. (BOPIB núm.
115 de 16 de desembre del 2005).

Quines actuacions concretes durà a terme la Conselleria
d'Educació i Cultura per evitar l'absentisme del 18% al 20%
de l'alumnat de les Illes Balears que falta periòdicament dels
centres educatius?

Per tal d'abordar la problemàtica de l'abandonament escolar,
al marge de la data estadística compresa entre el 18% i el 20%,
la Conselleria d'Educació i Cultura ha d'actuar des de l'àmbit de
la prevenció.

Així doncs, assenyalarem a continuació les mesures que es
duen a terme per tal de treballar la prevenció de l'absentisme
escolar:
1. Formació del professorat a totes les illes per tal que aquest

colAlectiu millori les seves habilitats i estratègies per tal
d'abordar amb més seguretat la problemàtica i augmentar
els seus recursos i habilitats quant a la mediació familiar, la
millora de la convivència, la potenciació de la participació
del seu alumnat a classe, ...

2. Respecte dels programes d'intervenció socioeducatius, a
més dels que funcionen mitjançant convenis ajuntaments-
Conselleria d'Educació, s'oferta amb colAlaboració amb la
Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de
Menors i Família) el programa ALTER d'àmbit Illes
Balears, adreçat a l'alumnat d'entre 14 i 16 anys de centres
públics o concertats amb risc d'exclusió social i greus
problemes d'integració:
• És un programa integrador, d'acord amb les necessitats,

els interessos i les expectatives de l'alumnat que atenen.
És per això que després l'alumne retorna al seu centre en
el qual continua escolaritzat.

• Té un caràcter preventiu, tant per a aquells alumnes que
es troben en situació d'inadaptació o fracàs escolar i
necessiten de mesures educatives especials com per a
aquells que es troben en situació de conflicte social,
tenguin o no mesures judicials.

3. Les instruccions de la Direcció General d'Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat respecte de
l'absentisme escolar.

4. Programa d'acompanyament a centres de primària i el Pla
de suport a IES proposat pel MEC.

5. La tasca diària que, per tal de prevenir el fracàs escolar,
desenvolupen els equips d'atenció primerenca (de 0 a 3
anys), els equips d'orientació general (de 3/6 anys dins a 12
anys) i els orientadors dels IES i centres d'educació
secundària. A més dels seus diagnòstics treballen també la
part social, de cada vegada més difícil.

6. Programes de diversificació curricular. Programes dirigits
a l'alumnat major de 16 anys que per diferents causes
presenta dificultats generalitzades d'aprenentatge. El seu
objectiu és afavorir l'èxit escolar de tots els alumnes. La
diversificació curricular és una mesura extraordinària i
extrema d'atenció a la diversitat. El programa consisteix en
una adaptació global del currículum de l'ESO juntament
amb una organització diferent. L'objectiu final és que
l'alumne pugui obtenir el títol d'ESO.

7. Programa de garantia social. Programes destinats a
l'alumnat d'entre 16 i 21 anys (excepcionalment fins a 24
anys), que no han obtingut el certificat de graduat en
educació secundària obligatòria, que no tenen titulació
acadèmica superior al gradual escolar ni cap titulació
professional. Programes que es desenvolupen a centres
educatius sostinguts amb fons públics (programes de
garantia social), ajuntaments i/o entitats i associacions
empresarials sense finalitat de lucre (programes per a la
integració social i laboral ISLA). La ràtio és d'un màxim de
15 alumnes.

8. Programa de diversificació curricular professional (PDCP).
Ha començat aquest curs en pla experimental a dos centres
de les illes (Mallorca i Menorca). Pretén donar resposta a
l'alumnat amb dificultats en el procés d'aprenentatge, de
manera que aquell que el cursi amb aprofitament, pugui
conciliar qualificació professional i competències bàsiques
de caràcter general mitjançant una adaptació de continguts,
dels ritmes i de l'organització escolar i obtenir així el títol
de graduat en educació secundària obligatòria i la
corresponent certificació professional.

9. Programes per a la integració social i laboral (ISLA).
Representa el nivell més elemental de la formació
professional i està destinat a l'alumnat d'entre 16 i 21 anys
(excepcionalment dins a 24 anys) que no han obtingut el
graduat en educació secundària, que no tenen titulació
acadèmica superior al graduat escolar ni cap titulació
professional. Són els programes que organitzen les
associacions empresarials sense finalitat de lucre i els
ajuntaments. Tenen una durada d'un curs escolar i, una
vegada superada la part de formació en el centre educatiu,
l'alumnat ha de realitzar la part de formació pràctica a
centres de treball en funció de la modalitat en què es
desenvolupi el programa. En acabar, l'alumnat rep un
certificat amb les qualificacions obtingudes que el capacita
per tal d'accedir al món laboral i exercir tasques segons el
seu nivell i la seva qualificació. En aquests moments
funcionen un total de 32 programes a Balears (uns 400
alumnes escolaritzats).

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. 2277/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a Associació
Nova Organització Universitària (NOU9*). (BOPIB núm. 126
de 24 de març del 2006).

Per quins conceptes i quines qüestions econòmiques ha
rebut diners l'Associació Nova Organització Universitària
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(NOU9*) de les diferents conselleries del Govern des de l'inici
de la VI legislatura?

La Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20
d'octubre del 2003 va convocar ajudes per a les associacions
d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears per al curs
2003-2004, i mitjançant la Resolució del conseller d'Educació
i Cultura de 22 de març del 2004 es va concedir una ajuda a
l'Associació Nova Organització Universitària (NOU9*) per la
quantia i els conceptes següents:
• Cicle de conferències
• Taules rodones de literatura
• Campanya per a l'ús de la llengua catalana
• Debat
Quantia: 2.768 euros.

En data 28 d'octubre del 2004 es va justificar la despesa per
un import de 2.683,54 euros i es va autoritzar i disposar el
pagament el 22 de novembre del 2004.

La Resolució del director general d'Universitat d'11 de
novembre del 2004 va convocar ajudes per a les associacions
d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears per al curs
2004-2005, i mitjançant la Resolució del director general
d'Universitat de 10 de febrer del 2005 es va concedit una ajuda
a l'Associació Nova Organització Universitària (NOU9*) per
la quantia i els conceptes següents:
• Assistència a assemblees estatals d'alumnes.
• Organització d'un recital poètic en català.
• La Setmana de l'emprenedor.
• Conferència.
• Elaboració d'una revista digital.
Quantia: 5.464,35 euros.

En data 28 d'octubre del 2005 es va justificar la despesa per
un import de 4.143,23 euros i es va autoritzar i disposar el
pagament dia 14 de desembre del 2005.

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

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 2484/06 i 2485/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
personal de Justícia (I i II). (BOPIB núm. 127 de 31 de març
del 2006).

Segons el Govern de les Illes Balears, quines són les
deficiències de personal en matèria de Justícia a l'illa de
Menorca? I a l'illa d'Eivissa?

L'assumpte objecte d'aquestes preguntes ve recollit a la
memòria anual del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears.

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2486/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a seguretat als
instituts. (BOPIB núm. 127 de 31 de març del 2006).

Té algun informe i/o estudi el Govern de les Illes Balears
sobre el nombre d'instituts a les Illes que no compleixin les
condicions de seguretat? En cas afirmatiu, especificau-ne el
nombre i les localitats.

A inicis de l'any 2004, l'IBISEC encarregà un informe que
avalués globalment l'estat de les condicions de seguretat dels
IES; informe redactat amb els objectius següents:
• Conèixer la situació de les mesures d'autoprotecció de cada

centre i analitzar-ne l'adequació a la legislació vigent.
• Conèixer la situació de les mesures relatives a "l'emergència

extraordinària" de cada centre i analitzar-se la suficiència i
la idoneïtat.

• Conèixer la situació de cada centre pel que fa a les
condicions de les instalAlacions i els espais de referència a
"l'emergència ordinària".

• Efectuar propostes d'actuació per tal d'assegurar un nivell
idoni de seguretat als centres.
Informe que abastà, així mateix, una anàlisi de tots els

centres.

Així les coses, l'esmentat informe, en línies generals,
detectà que a inicis del 2004:
• Quant a l'autoprotecció (existència de plans a l'efecte),

únicament el 48,48% dels centres en tenen, i la majoria dels
plans existents no compleixen el que mana la normativa
vigent.

• Quant a situació dels centres davant situacions d'emergència
"extraordinària" (quadres elèctrics, elements de protecció
, sales de calderes, cuines i seguretat alimentària,
laboratoris, ascensors, ...), el 32,48% es trobaven en
situació deficient, un 47,83% en situació irregular, el
14,49% en situació acceptable i el 5,80% en bona situació.

Amb aquesta base fou necessari posar en marxa des de la
Conselleria d'Educació i Cultura i l'IBISEC, una urgent
implantació de plans d'autoprotecció que donessin resposta a la
situació plantejada a l'Informe. Així, l'IBISEC a inicis del 2005,
en colAlaboració amb la Direcció General d'Emergències i el
servei de prevenció, encomanà la redacció de tots els plans
necessaris mitjançant els adients procediments de contractació,
i inicià la seva implantació a tots els IES; implantació que, a
causa de la cura i l'atenció amb què s'han de tractar aquestes
situacions, s'allargarà durant el 2006 per tal de donar resposta
a les situacions reflectides a l'informe de referència i cobrir les
mancances que els IES de Balears tenien fins l'any 2004.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3216/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
subvencions a revistes locals. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig
del 2006).
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Ha concedit aquesta conselleria subvencions a revistes
locals? En cas afirmatiu, a quines? (Detallau-ne la quantitat)

Us trametem la llista d'ajuts econòmics a premsa atorgats
per la Direcció General de Política Lingüística l'any 2003, així
com el llistat de factures i contractes menors relatius a premsa
dels anys 2003, 2004, 2005 i 2006. Pel que fa a les subvencions
a premsa dels anys 2004 a 2006, no hi ha hagut convocatòria de
subvencions des d'aquesta direcció general.

D'altra banda, cal esmentar que la Direcció General de
Política Lingüística contribueix amb més de 3.000 euros a
l'Associació de Premsa Local de Menorca i manté un conveni
de colAlaboració amb l'Associació de Premsa Forana de
Mallorca des del 2004, renovat l'1 de juliol del 2005,
mitjançant el qual la conselleria es compromet a aportar a
aquesta associació 23.000 euros anuals.

Així mateix, la Direcció General de Política Lingüística
patrocina les Trobades d'Audiovisuals a l'ensenyament
secundari (s'hi ha destinat una mitjana de 5.000 euros anuals
entre el 2003 i el 2006), organitzades per l'Associació Trenta-1,
així com, des de fa dos anys, les Trobades de Comunicació en
Català a l'ensenyament primari (s'hi han destinat 3.150 euros el
2005 i 3.751 euros el 2006), organitzades per l'associació
Encontre, Xarxa d'Educadors i Comunicadors. Aquestes
trobades pretenen donar a conèixer a l'alumnat el món dels
mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i televisió) i les
estratègies de comunicació que s'amaguen darrera les càmeres
de rodatge de les pelAlícules.

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

Els llistats adjunts a la resposta queden dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició de tots els
diputats i de totes les diputades.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5096/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de
transmissions patrimonials. (BOPIB núm. 127 de 31 de març
del 2006).

Quin litigi existeix realment entre el Govern de les Illes
Balears i la FELIB en relació amb l'impost de transmissions
patrimonials?

Cal aclarir que el presumpte litigi que atribueix el Grup
Parlamentari Socialista que existeix entre el Govern de les Illes
Balears i la FELIB no és més que la qüestió plantejada per
l'entitat mateixa  de si ella també pot gaudir, en les operacions
que dugui a terme subjectes a l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, de l'exempció sobre
aquest impost que ja es preveu per a l'Estat i la resta
d'administracions públiques territorials i institucionals a l'article
45.I.A.a) del text refós regulador de la Llei sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats (RD legislatiu
1/1993).

Doncs bé, d'acord amb l'actual legislació vigent sobre
tributs cedits continguda a la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del
nou sistema de finançament de la comunitat autònoma de règim
comú, no es contempla per a les comunitats autònomes de
règim comú (com és el cas de la comunitat autònoma de les
Illes Balears) competència en l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats per atorgar o degenar
exempcions a determinades entitats. Aquesta potestat resideix
en exclusiva a l'Estat i, per tant, sols l'Estat, si s'escau, podria
reconèixer aquesta exempció subjectiva a la FELIB.

Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5187/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla de neteja
del litoral. (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del 2006).

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del seu
pla de neteja del litoral de les illes des de juny del 2004 fins
avui? Si n'és el cas, especificau-ho per illes.

En relació amb el que se solAlicita, el Servei de Costes i
Litoral informa el següent.

Les recollides d'aquestes dues temporades han estat les
següents:

2004 2005

Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

137.525 kg
51.466 kg
29.333 kg
13.211 kg

133.671 kg
35.717 kg
29.155 kg

8.216 kg

Totals 231.535 kg 206.759 kg

A més dels sòlids flotants retirats, les embarcacions de
neteja del litoral han intervingut en tasques complementàries
com són:
• ColAlaboració amb Salvament Marítim i Emergències (112).
• Remolc d'embarcacions amb problemes.
• Ajuda a les persones.
• Detecció d'incidències al litoral de les Illes.
• Rescat d'espècies protegides (tortugues principalment)

Per altra banda, s'ha d'indicar que aquest servei de neteja
del litoral retira i gestiona d'acord amb la legislació vigent els
residus sòlids flotants que es troben al litoral de les Illes
Balears que, de no retirar-se, romandrien al litoral i a les
platges de les Illes Balears.
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Palma, 24 d'agost del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 6286/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal eventual (I). (BOPIB núm. 143 de 21 de juliol del
2006).

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

D'acord amb el Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel
qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en
l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989, les persones eventuals
que treballen a la Conselleria de Medi Ambient i que
finalitzaran la seva feina el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat de referència actual, són:

• Gabriel Serra Barceló. Cap de gabinet.
• Cristina Eva Barrios Herranz. Cap de Premsa.
• Maria Antònia Serra Tugores. Cap de Secretaria.
• Rafael Porcel López. Assessor tècnic.

Palma, 3 de setembre del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6593/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a
Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures (IV). (BOPIB núm. 144 de 28 de
juliol del 2006).

Quin han estat els assistents en nom del Govern a les
reunions del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de
millora i construcció d'infraestructures en el territori de
l'entitat local menor de Palmanyola?

A les reunions del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures en el
territori de l'entitat local menor de Palmanyola no sempre hi
han assistit els mateixos representants del Govern, que són els
següents:

• Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs Ferragut.
• Sra. Jane King Gràcia.
• Sra. Cristina Munar Prats.
• Sr. Miquel Mateu Roig.

Palma, 4 d'octubre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7447/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a
FOGAIBA (I). (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre del 2006).

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

S'adjunta taula núm. 1 de personal i lloc que ocupen i taula
núm. 2 de les retribucions anuals del personal laboral. Les
retribucions dels funcionaris corresponen a les establertes pel
personal adscrit als serveis de la comunitat autònoma.

Palma, 2 d'octubre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Les taules adjuntes a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició de tots els
diputats i de totes les diputades.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 7448/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a
FOGAIBA (II). (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre del 2006).

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

S'adjunta fotocòpia dels anuncis publicats per les
corresponents convocatòries. Les persones contractades són les
que apareixen a la taula núm. 1. Els contractes laborals són
indefinits.

Palma, 2 d'octubre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Les fotocòpies adjuntes a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició de tots els
diputats i de totes les diputades.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7449/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a
FOGAIBA (III). (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre del 2006).

Quina és la relació de càrrecs directrius de FOGAIBA?

El càrrec directriu retribuït de FOGAIBA és el director
gerent, José María González Ortea.

Palma, 2 d'octubre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7450/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a
FOGAIBA (IV). (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre del 2006).

Quin és l'organigrama de funcionament de FOGAIBA?

L'organigrama és el decret a la taula núm.1 (adjunta a la
pregunta RGE núm. 7447/06).

Palma, 2 d'octubre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Les taules adjuntes a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició de tots els
diputats i de totes les diputades.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7942/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a subvencions
a la Fundació Humanisme i Democràcia. (BOPIB núm. 147 de
15 de setembre del 2006).

Us tramet, adjunta, la relació de pagaments realitzats en
concepte de subvencions referides als exercicis 2003, 2004,
2005 i 2006, a favor del creditor "Fundación Humanismo y
Democracia", NIF G28518546, indicant document, descripció,
import, data de pagament i partida del pressupost de despeses.

Palma, 28 de setembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició de tots els
diputats i de totes les diputades.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7960/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a obres
de Cala'n Busquets. (BOPIB núm. 147 de 15 de setembre del
2006).

Compten amb el suport i el coneixement previ del club
nàutic de Ciutadella les obres realitzades aquest estiu a Cala'n
Busquets al Port de Ciutadella?

Totes les actuacions realitzades al Port de Ciutadella aquest
estiu, a causa de la rissaga, s'han realitzat en coordinació i
informant en tot moment els sectors del port afectats i, en
concret, el CN Ciutadella.

Palma, 28 de setembre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transport:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7961/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a delegat
de Ports de les Illes Balears a Ciutadella. (BOPIB núm. 147 de
15 de setembre del 2006).

Quins són els motius reals per relegar el delegat de l'ens
públic Ports de les Illes Balears al Port de Ciutadella?

No s'ha relegat el delegat de l'ens públic Ports de les Illes
Balears al port de Ciutadella.

Palma, 28 de setembre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transport:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7962/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
funcions i càrrec del Sr. Manuel González del Amo. (BOPIB
núm. 147 de 15 de setembre del 2006).

Quines són les funcions i el càrrec que té avui el Sr.
Manuel González del Amo atorgades per l'ens públic Ports de
les Illes Balears?

El Sr. Manuel González del Amo és el responsable tècnic
de ports a l'illa de Menorca i té com a missió la representació
davant les diverses instàncies del seu territori en matèria
d'explotació i aspectes legals de ports amb la finalitat d'agilitar
els processos, així com supervisar les funcions operatives dels
ports del seu territori i ser un pont de comunicació entre els
ports i les oficines de Ports.

Palma, 28 de setembre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transport:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7963/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
remodelació del personal del Port de Ciutadella. (BOPIB núm.
147 de 15 de setembre del 2006).

A quines persones ha afectat la remodelació del personal
al Port de Ciutadella feta per l'ens públic Ports de les Illes
Balears?

L'única actuació que a nivell de personal del Port de
Ciutadella s'ha portat a terme a dia d'avui ha estat el reforç de
l'equip present en el port amb personal de Ports que
habitualment són a altres ports gestionats per l'ens.

Palma, 28 de setembre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transport:
Margalida Isabel Cabrer i González.
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 8125/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a targeta
sociosanitària als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (II).
(BOPIB núm. 148 de 22 de setembre del 2006).

D'acord amb l'estudi de necessitats que elabora la Fundació
Balears a l'Exterior, aquesta entitat durà a terme la previsió
pressupostària necessària per executar les seves actuacions.

Palma, 27 de setembre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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
25 d'octubre del 2006, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
8689/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual es comunica que a partir de la data de 18 d'octubre
d'enguany, la diputada Hble. Sra. Francina Armengol i Socias
exercirà el càrrec de portaveu titular del grup parlament
esmentat..

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 151.

- Pàg. 6427 i 6434. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant ple. Apartat D)
On diu: RGE núm. 8559/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8559/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Tadeo i Florit, ...

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 152-I.

- Pàg. 6470. Llei de règim jurídic de les llicències integrades
d'activitat de les Illes Balears. Article 72.2
On diu: ... la documentació que indica l'article 84.1 d'aquesta
llei.
Hi ha de dir:  ... la documentació que indica l'article 85.1
d'aquesta llei.
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