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Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Miquel
Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Miquel
Gascón i Mir i l'Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 24 d'octubre del
2006, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6325/06, relativa a ampliació del termini de la Hipoteca
Jove, amb l'esmena RGE núm. 8854/06 del Grup Parlamentari
Socialista, i quedà aprovada la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que prorrogui els convenis formalitzats amb les
entitats financeres per dur endavant la Hipoteca Jove del
Govern de les Illes Balears durant un any més, fins al 31 de
desembre del 2007.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que prengui mesures com la Hipoteca Jove del
Govern de les Illes Balears que permetin l'accés dels joves a un
habitatge digne."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8660/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per fomentar la modernització del
sector del comerç. (BOPIB 152 de 20 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 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, 27 d'octubre del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7424/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en matèria d'adjudicació de
construcció d'infraestructures sanitàries.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8662/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni de colAlaboració entre l'EBAP i
l'Institut Europeu de l'Administració Pública de Maastricht.
(BOPIB 152 de 20 d'octubre del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Salut i Consum, Aina Maria Castillo i
Ferrer.
Intervingueren en torns de fixació l'Hble. Sr. Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds;
l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8670/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a objectius de la partida
G/313D01/48000/00. (BOPIB 152 de 20 d'octubre del 2006).
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8666/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a decisions en
matèria territorial. (BOPIB 152 de 20 d'octubre del 2006).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8661/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a índex de criminalitat publicat
pel Ministeri de l'Insterior. (BOPIB 152 de 20 d'octubre del
2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Interior.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre 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 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8665/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels objectius
fixats per la Conselleria de Medi Ambient en relació amb els
incendis forestals. (BOPIB 152 de 20 d'octubre del 2006).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8663/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a màster universitari en direcció
d'empreses. (BOPIB 152 de 20 d'octubre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre 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 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8664/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòria del Pla de formació i inserció
professional 2006. (BOPIB 152 de 20 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 7 de novembre del 2006.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8659/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a carrils de l'autovia
d'Eivissa a l'aeroport. (BOPIB 152 de 20 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 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 8673/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estació de Jacint Verdaguer.
(BOPIB 152 de 20 d'octubre del 2006).

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1595/06.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre del 2006, la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, retirà la proposició no de llei esmentada, presentada
pel seu grup, relativa a informe d'impacte per raó de gènere,
publicada al BOPIB núm. 125, de 17 de març d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 8611/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament polític de les
llengües. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del 2006).

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears,en sessió de dia 24 d'octubre del 2006,
s'aprovaren les Resolucions relatives a l'Informe del Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2004, presentat per la Sindicatura de
Comptes, presentades pel Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant ple RGE núm. 8671/06 i 8672/06.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre del 2006, quedaren ajornades, a causa de
l'absència de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, les dues
preguntes esmentades, presentades pel diputat Hble. Sr. Celestí
Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
pèrdua de turistes i a establiments d'allotjament turístic,
publicades al BOPIB núm. 152, de 20 d'octubre d'enguany.

"1. El Parlament de les Illes Balears aprova el Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
2004.
2. El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de
l'informe anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l'any 2004 tramès per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s'hi contenen."
A la seu del Parlament, a 24 d'octubre del 2006.
El secretari:
Diego M. Guasch i Díaz.
El president:
Vicent Tur i Torres.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS

A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 7825/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a incompliment per part del Govern dels
objectius del Pla d'Habitatge. (BOPIB núm. 146 de 8 de
setembre 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.

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre del 2006, rebutjà la
Proposta de resolució del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l'Informe del Compte General de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears corresponent a l'exercici 2004, presentat per la
Sindicatura de Comptes, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 7826/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a delegació de vot del president de l'Autoritat
Portuària. (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre del 2006).

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre del 2006, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 7804/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a transport de
residus urbans produïts a Formentera. (BOPIB núm. 146 de 8
de setembre del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:

C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 2006, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 7819/06, 7820/06 i
7821/06 de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relatives a
adjudicacions a empreses que tenen vincles comercials amb el
Sr. Verger, a concurs per a l'explotació del varador de Palma i
a oferta presentada per Servicios Técnicos POrtuarios, SL per
a l'explotació del varador de Palma. (BOPIB núm. 146 de 8 de
setembre del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), informà sobre el tema
esmentat.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre la implicació de la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports en presumptes
delictes tan greus com la violació del domicili i drets civils en
l'expropiació de finques a Eivissa per a la construcció
d'autovies (RGE núm. 3324/06).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 2006, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports qui, acompanyada de la secretària
general, del director general d'Obres Públiques i de Transports,
del cap del Departament d'Obres Públiques, de l'advocada de
la comunitat autònoma, del cap del Departament
d'Expropiacions, del cap adjunt de Conservació i Explotació i
de l'enginyer de Projectes i Obres de Conservació, informà
sobre el tema esmentat.

A)
Ajornament del debat de la Compareixença RGE núm.
5192/06.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre del 2006,
s'aprovà per assentiment l'alteració l'ordre del dia en el sentit de
posposar la compareixença esmentada, de l'Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient, sobre les actuacions de la conselleria en
matèria de residus perillosos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre les
actuacions de la conselleria en matèria de residus perillosos
(RGE núm. 5192/06).

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 7827/06.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 2006, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient qui, acompanyat del director general de Qualitat
Ambiental i Litoral, informà sobre el tema esmentat.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 2006, el diputat
Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, retirà la pregunta esmentada,
relativa a transport marítim entre Mallorca i Eivissa, publicada
al BOPIB núm. 146, de 8 de setembre d'enguany.

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

C)

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre el
procés d'adjudicació de la construcció del nou hospital de
referència (RGE núm. 6990/06).

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3800/06, integral de l'atenció i dels drets de la infància i
l'adolescència de les Illes Balears.

A la Comissió no permanent de Salut i Consum del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del
2006, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
de Salut i Consum qui, acompanyada del director general de
Planificació i Finançament i del director gerent del Servei de

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dia 4 i de dia 19 d'octubre del 2006,
procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 133, de 19 de maig d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2526/06, de règim jurídic de les llicències integrades
d'activitat de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre
del 2006, procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 128, de 7 d'abril d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Debat sobre la Memòria anual i la liquidació del
pressupost corresponent a l'exercici del 2005 de la Sindicatura
de Comptes (RGE núm. 2672/06).
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre del 2006, després
del debat pertinent, es donà per assabentada, per assentiment,
del contingut de la memòria esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
Debat sobre l'escrit RGE núm. 6853/06, presentat per la
Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es trameten els
informes del compte general dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre del 2006, procedí a
debatre l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Núm. 1, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'Informe del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici del
2004, presentat per la Sindicatura de Comptes (Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 24 d'octubre del 2006).
Núm. 2, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'Informe del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici del
2004, presentat per la Sindicatura de Comptes (Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 24 d'octubre del 2006).
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 173 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, així com la Resolució de
Presidència reguladora de les normes sobre la tramitació del
Compte General de la comunitat autònoma, presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat de
l'informe del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici del 2004, presentat per la
Sindicatura de Comptes.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que els
pressuposts del 2004 estaven desquadrats i hi figurava una
partida d'ingressos ficticis de 583 milions d'euros com a
transferència de l'Estat, no reconeguda en cap moment per
aquesta administració.
2. El Parlament de les Illes Balears lamenta la mala gestió
i planificació en matèria de contractació, abusant del
procediment de tramitació urgent i d'emergència dels
expedients.
3. El Parlament de les Illes Balears constata l'abús en la
utilització de la modificació de crèdit, atès que sistemàticament
les previsions dels pressuposts se situen per sota de les
obligacions reconegudes durant l'exercici anterior.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que en matèria
de subvencions és ja necessari augmentar la concreció dels
objectes subvencionables, els terminis i les formes de justificar
l'aplicació dels fons.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una política pressupostària
d'ingressos i despeses ajustada a la realitat i a abandonar la
pràctica fraudulenta marcada per l'exercici del 2004.
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Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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RGE núm. 9010/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'immigració. (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
Palma, a 8 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
B)
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que preveuen
els articles 173 i següents del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, així com la Resolució de Presidència reguladora
de les normes sobre la tramitació del Compte General de la
comunitat autònoma, presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat de l'informe del Compte General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l'exercici del 2004, presentat per la Sindicatura de Comptes.
1. El Parlament de les Illes Balears aprova el Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
2004.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de ràdio i televisió
públiques.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria de ràdio i televisió públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de
l'informe anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l'any 2004 tramès per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s'hi contenen.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9004/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de ràdio i televisió
públiques. (Mesa de 8 de novembre del 2006).

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de contractació de personal.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria de contractació de personal.
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

RGE núm. 9005/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de contractació de
personal. (Mesa de 8 de novembre del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 9006/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de turisme. (Mesa de 8
de novembre del 2006).
RGE núm. 9007/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de política de qualitat de
l'escola pública. (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9008/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de gestió pressupostària
i d'endeutament. (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9009/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en infraestructures sanitàries. (Mesa
de 8 de novembre del 2006).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de turisme.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria de turisme.
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria d'immigració.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de política de qualitat de
l'escola pública.

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria de política de qualitat de l'escola pública.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de gestió pressupostària i
d'endeutament.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria de gestió pressupostària i d'endeutament.

RGE núm. 8997/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7424/06, relativa a
infraestructures sanitàries. (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9061/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
7796/06, relativa a depuradores de l'Agència Balear de
l'Aigua. (Mesa de 8 de novembre del 2006).
Palma, a 8 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

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.
7424/06, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears en infraestructures sanitàries, la moció següent.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en infraestructures sanitàries.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria d'infraestructures sanitàries i hospital de
referència.
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general d'immigració.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que després de
tres anys i mig de govern, la consellera de Salut no ha complit
encara el compromís de construir 7 nous centres de salut i
unitats sanitàries a Palma durant aquesta legislatura.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a iniciar, abans de final d’any, les obres de construcció
dels centres d’Aragó, Can Pastilla, Son Roca, Graduada i
l’ampliació de Pere Garau i el Rafal.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a intentar negociar amb els veïnats del Molinar el lloc
definitiu del centre pendent de construcció i compromès per la
consellera a l’inici de la legislatura.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a estudiar una reestructuració de la zona de Camp Rodó,
que comporti la construcció d’un nou centre de salut en el que
ara és el solar del quarter d’infanteria de la carretera de
Valldemossa.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a iniciar ja les obres per a la construcció dels nous
quiròfans de Can Misses tantes vegades promesos per la
consellera.
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6. Una vegada constatada la incapacitat de la Conselleria de
Salut per dur a bon terme la seva intenció de construir un nou
hospital a Son Espases, que segons la consellera s’havia
d’iniciar l’any 2005, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a renunciar definitivament al nou
hospital de Son Espases i començar el nou hospital al solar de
Son Dureta recuperant el nou projecte.
Palma, a 27 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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RGE núm. 8878/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de "Laberint de passions". (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 8879/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a padró.
(Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 8880/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal funcionari de la Conselleria d'Immigració. (Mesa de
8 de novembre del 2006).
RGE núm. 8881/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal eventual de la Conselleria d'Immigració. (Mesa de 8
de novembre del 2006).

B)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 7796/06, relativa a depuradores de
l'Agència Balear de l'Aigua, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient a elaborar un pla urgent de millora i
manteniment de les depuradores dependents de l’Agència
Balear de l’Aigua.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient a situar la nova depuradora anomenada de Vila
(que dóna servei al municipi d’Eivissa i a part de Sant Antoni
i Santa Eulària) fora d`’espais protegits, en una cota poc
elevada i d’acord amb criteris tècnics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar activament amb els ajuntaments per
a la millora de les xarxes d’aigües residuals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar plans de reutilització d’aigües
depurades.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el cànon de l’aigua per tal que
s’inclogui el consum per part de la població flotant.
Palma, a 2 de novembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 8858/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a convocatòries de llocs de feina de FOGAIBA.
(Mesa de 8 de novembre del 2006).

RGE núm. 8882/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes amb necessitats educatives (I). (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
RGE núm. 8883/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes amb necessitats educatives (II). (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
RGE núm. 8884/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de la Fundació Humanismo y democracia. (Mesa de
8 de novembre del 2006).
RGE núm. 8885/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a II Pla
d'atenció a les persones immigrades. (Mesa de 8 de novembre
del 2006).
RGE núm. 8886/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal funcionari de la Conselleria d'Immigració. (Mesa de
8 de novembre del 2006).
RGE núm. 8887/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors de la Conselleria d'Immigració. (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
RGE núm. 8970/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conreus transgènics (I). (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
RGE núm. 8971/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conreus transgènics (II). (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
RGE núm. 8972/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conreus transgènics (III). (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
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RGE núm. 8973/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conreus transgènics (IV). (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
RGE núm. 8974/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conreus transgènics (V). (Mesa de 8 de
novembre del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones té empadronades a casa seva la consellera
d'Immigració i Cooperació?

RGE núm. 8975/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conreus transgènics (VI). (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
RGE núm. 8976/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a xarxes japoneses. (Mesa de 8 de novembre
del 2006).
Palma, a 8 de novembre 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.

Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de tot el personal funcionari, de carrera i interí, que
treballa a la Conselleria d'Immigració, incloent-hi les empreses
públiques, els consorcis, les fundacions i les empreses
participades que puguin dependre d'aquesta conselleria, en data
23 d'octubre del 2006, amb indicació del lloc de feina que
ocupa, cos funcionarial i sistema de provisió mitjançant el qual
ocupa el lloc de feina.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Relació de les convocatòries de llocs de feina referides a
l'empresa pública FOGAIBA, amb especificació de: categoria
de cadascuna, data de convocatòria de cada plaça, mitjà de
premsa i data en què es va publicar cada plaça.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost de la publicitat en premsa, tanques, "opir"
o qualsevol altre mitjà, de la sèrie Laberint de passions que
emet IB3?

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de tot el personal eventual que treballa a la
Conselleria d'Immigració o hi ha treballat en algun moment des
de la creació d'aquesta empresa, incloent-hi les empreses
públiques, els consorcis, les fundacions i les empreses
participades que puguin dependre d'aquesta conselleria, amb
indicació de la data de nomenament, les retribucions anuals i el
règim de dedicació.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

BOPIB núm. 156 - 10 de novembre del 2006
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

6693

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Quin és el nombre d'alumnes amb necessitats educatives
específiques escolaritzats a centres públics?
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha dut a terme la Fundació balear contra
la violència de gènere? Quin cost ha tingut cadascuna?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

Quin és el nombre d'alumnes amb necessitats educatives
específiques escolaritzats a centres concertats?
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació d'assessors de la Conselleria d'Immigració i
Cooperació amb detall dels noms i de les retribucions.
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

Quins projectes ha dut a terme la Fundació Humanismo y
democracia, amb subvenció del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hectàrees, tipus de conreu i ubicació, tot indicant
el lloc, el municipi i l'illa?
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Quines actuacions s'han dut a terme dins el que preveu el II
Pla d'atenció a les persones immigrades? Quin cost ha tingut
cadascuna?
Palma, a 24 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes autoritzacions s'han atorgat, des de juny del 2003
fins a l'actualitat, per al conreu d'organismes genèticament
modificats (transgènics), a qui s'han atorgat i en quines
condicions?
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Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és es fa dels conreus genèticament modificats
(alimentació humana, pinsos, farratges, matèria primera, etc.)
i, si se sap, quina és la seva comercialització?
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin control es du a terme sobre el consum, la distribució
i la comercialització de llavors d'organismes genèticament
modificats (transgènics)?
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin seguiment es du a terme per part de la Conselleria de
Medi Ambient sobre la utilització de xarxes japoneses?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Disposa la Conselleria d'Agricultura o la que en sigui
competent d'algun registre sobre el conreu d'organismes
genèticament modificats (transgènics) i, en cas afirmatiu,
quines dades hi consten?
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin seguiment o quins estudis sobre els efectes de la
contaminació que provoquen els organismes genèticament
modificats sobre el conreus convencionals i l'agricultura
ecològica?
Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

Palma, a 25 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 9043/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a zones ANEI i ARIP del PORN de la Serra de
Tramuntana. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9045/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
presentació del candidat de Campanet. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 8 de novembre del
2006).
RGE núm. 9046/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consolat argentí a les Illes Balears (I). (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 8 de novembre del
2006).
RGE núm. 9047/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consolat
argentí a les Illes Balears (II). (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència, Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9048/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "red de
opinadores". (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 8 de novembre del 2006).
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RGE núm. 9049/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en el marc del conveni signat entre la Fundació
Reial Mallorca i la Conselleria d'Immigració. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 8 de novembre del
2006).
RGE núm. 9050/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captura de
peixos de talla petita. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 8 de novembre del 2006).
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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.
Quina quantitat de diners públics ha lliurat el Govern de les
Illes Balears, bé via IB3, bé per subvenció a projectes personals
o bé per qualsevol altre sistema, a l'"estrella mediàtica" que
presentà al candidat a la batllia de Campanet pel PP?

RGE núm. 9051/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a objectius del conveni entre la Conselleria
d'Immigració i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 8 de
novembre del 2006).

Palma, a 31 d'octubre del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 9052/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'atenció a la dona. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9053/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a característiques del "Portal de tributs". (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 8 de novembre del
2006).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quins criteris ha seguit la Conselleria d'Immigració per
prioritzar l'obertura i el patrocini d'un consolat argentí a les
Illes Balears?

RGE núm. 9054/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de l'Estat a la comunitat autònoma. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència, Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9055/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a contractació personal de l'Hospital d'Inca.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 8 de
novembre del 2006).
Palma, a 8 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 31 d'octubre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu la consellera d'Immigració proposa que la
possible seu d'un Consolat d'Argentina a les Illes Balears
estigui situat a la mateixa conselleria?

A)

Palma, a 24 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per què s'han exclòs de l'àmbit PORN de la Serra de
Tramuntana amples zones d'ANEI i ARIP majoritàriament dels
termes de Calvià i Andratx?
Palma, a 2 de novembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina és la relació completa de les persones que estan
integrades a la "red de opinadores" coordinada per la Sra.
Moreno a la Conselleria d'Educació, amb l'objectiu d'atacar la
política educativa del govern anterior i alabar les actuacions del
Govern del Partit Popular?
Palma, a 31 d'octubre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En què consisteix la iniciativa de la Conselleria de Salut i
Consum relativa a la posada en marxa d'un pla d'atenció a la
dona?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 d'octubre del 2006.
La diputada:
Anna López i Oleo.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions es portaran a terme en el marc del
conveni signat entre la Fundació Reial Mallorca i la Conselleria
d'Immigració i Cooperació?
Palma, a 17 d'octubre del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les característiques del "Portal de tributs" que
el Govern ha incorporat recentment?
Palma, a 31'octubre del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria d'Agricultura
i Pesca amb la finalitat d'evitar les captures de peixos de talla
petita?
Palma, a 17 d'octubre del 2006.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.
Quins avantatges veu el Govern en el fet que les inversions
de l'Estat a les Illes Balears siguin referides a la quantitat de
3.000 euros i no a la població i al producte interior brut?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 31 d'octubre del 2006.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

Quins objectius es persegueixen per part de la Conselleria
d'Immigració i Cooperació amb la formalització d'un conveni
de colAlaboració amb la Universitat de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'octubre del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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.
Quins criteris de selecció s'han tengut en compte per a la
dotació de personal directiu i laboral a l'Hospital d'Inca?
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Palma, a 2 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

RGE núm. 9165/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a circuit de
motociclisme a les Illes Balears. (Mesa de 8 de novembre del
2006).

Ordre de Publicació
RGE núm. 9153/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a terrenys públics per a instalAlacions d'energia
fotovoltaica. (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9154/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reforma integral de la Platja de
Palma. (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9156/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves infraestructures portuàries a Ciutadella. (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
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Palma, a 8 de novembre del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins terrenys pensa treure a concurs públic el Govern per
a la instalAlació de plantes d'energia fotovoltaica?
Palma, a 7 de novembre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

RGE núm. 9157/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció del
consum de sobrassada a Mallorca. (Mesa de 8 de novembre
del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 9158/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantatges de la posada en funcionament de l'Institut
d'educació secundària al Poliesportiu Príncipes de España.
(Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9159/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma i ampliació del centre socioeducatiu Es
Pinaret. (Mesa de 8 de novembre del 2006).

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Si el Govern de les Illes Balears diu que es basta tot sol per
dur a terme la reforma integral de la Platja de Palma què espera
per començar?
Palma, a 8 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

RGE núm. 9160/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira turística
de Londres, World Travel Market. (Mesa de 8 de novembre del
2006).
RGE núm. 9161/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou sistema de detecció de rissagues. (Mesa de 8 de
novembre del 2006).
RGE núm. 9162/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital
comarcal d'Inca (I). (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9163/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital
comarcal d'Inca (II). (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9164/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a iniciativa legislativa per a la lluita contra la corrupció.
(Mesa de 8 de novembre del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com planteja el Govern la construcció de noves
infraestructures portuàries a Ciutadella després dels acords als
quals es va arribar en relació amb la ubicació i els usos del
port?
Palma, a 8 de novembre del 2006.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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Palma, a 8 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

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 oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)

De quina manera pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca
continuar promocionant el consum de sobrassada de Mallorca?
Palma, a 8 de novembre del 2006.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com creu la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports que milloraran les condicions de seguretat al Port de
Ciutadella amb l'entrada en funcionament d'un nou sistema de
detecció de rissagues?

Q)

Palma, a 8 de novembre del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els avantatges que tindran els esportistes dels
programes de tecnificació amb la posada en funcionament de
l'Institut d'educació secundària al Poliesportiu Príncipes de
España?
Palma, a 8 de novembre del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin bagatge de feina és necessari tenir per ser nomenat
càrrec de confiança a l'Hospital Comarcal d'Inca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 7 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)

Quines són les principals actuacions que s'han portat a
terme per part de la Conselleria de Presidència i Esports amb
la reforma i l'ampliació del centre socioeducatiu Es Pinaret?
Palma, a 8 de novembre del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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.
Creu la consellera de Salut que tendrà suficients militants
del PP per ocupar totes les places de l'Hospital Comarcal
d'Inca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 7 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

S)
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 la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)

S'han complert les expectatives del Govern de les Illes
Balears a la fira turística de Londres World Travel Market
celebrada recentment?

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.

BOPIB núm. 156 - 10 de novembre del 2006
Donarà suport l'Hble. President Matas per aprovar la presa
en consideració de la iniciativa legislativa del Grup
Parlamentari Socialista per a la lluita contra la corrupció a les
Illes Balears?
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Quina aportació econòmica fa la Conselleria d'Agricultura
a la revista Romaní, ja sigui en publicitat, patrocini o altres?
Palma, a 26 d'octubre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

Palma, a 7 de novembre del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 oral davant Ple.
Considera el present del Govern de les Illes Balears que les
Illes Balears necessiten un circuit de motociclisme que ocupa
1.500.000 metres quadrats i que costa 300 milions d'inversió?

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quina aportació econòmica fa la Conselleria d'Agricultura
a ASAJA-Balears, ja sigui en publicitat, patrocini o altres?
Palma, a 26 d'octubre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

Palma, a 7 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 9001/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
a la revista Romaní, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9002/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
a ASAJA-Balears, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 8 de novembre del 2006).
RGE núm. 9003/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segona
convocatòria de subvencions, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 de novembre del 2006).
Palma, a 8 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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
d'Economia.
Quina és la relació dels beneficiaris de la segona
convocatòria de subvencions a mitjans de comunicació social
en matèria agrària i pesquera, per a l'any 2006, convocada
mitjançant resolució de la presidenta del FOGAIBA de 31 de
juliol del 2006?
Palma, a 26 d'octubre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8993/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a propostes per a la millora de la
protecció de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 8 de novembre
del 2006).

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
d'Economia.

RGE núm. 9038/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a mesures per fer front als
abocaments incontrolats de residus d'obres i enderrocs. (Mesa
de 8 de novembre del 2006).
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Palma, a 8 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Un dels espais més valuosos i emblemàtics de l’illa de
Mallorca és la Serra de Tramuntana. És l’espai on es troba la
major diversitat d’ecosistemes d’espècies animals i vegetals
més important de les Illes Balears, essent el seu paisatge i la
seva riquesa geològica, etnològica i ecològica reconeguts per
tothom, des de les més altes institucions científiques fins a
qualsevol dels turistes que ens visiten.
A la vista de tots aquests factors, la Llei 1/1991, de 30 de
gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció de les Illes Balears, ja definia l’àmbit de
la Serra de Tramuntana des d’Andratx fins al cap de Formentor
i, a més, encomanava al Govern la declaració d’espai natural
protegit d’acord amb allò que preveu la Llei 4/1989, de
conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna
silvestres.
Actualment ha acabat l’exposició pública del PORN de la
Serra de Tramuntana, la qual ha estat excessivament limitada
en el temps i no s’ha caracteritzat per una gran participació de
la ciutadania. I una de les queixes més habituals al llarg
d’aquest procés ha estat la insuficiència de la informació
facilitada. Tal com estableixen la Llei 4/1989 i la Llei 5/2005,
LECO, s’han de planificar els recursos naturals mitjançant
plans d’ordenació d’aquests recursos, els quals han de delimitar
l’àmbit territorial, definir l’estat de conservació, determinar les
limitacions respecte als usos i a les activitats que s’hagin
d’establir en funció dels espais i de les espècies a protegir, així
com establir els criteris d’orientació en la formulació i
l’execució de les diverses polítiques sectorials.
Un dels objectius del PORN és assenyalar el règim de
protecció que procedeixi. En aquest cas la proposta és declarar
la Serra de Tramuntana paratge natural segons la Llei 5/2005,
de 26 de maig, LECO.
Per tot això presentam la següent:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l’àmbit de protecció integral de la Serra de
Tramuntana ha de correspondre amb l’àmbit protegit per la Llei
1/1991, d’espais naturals i de règim urbanístic d’especial
protecció de les Illes Balears, i incloure en l’àmbit de protecció
proposat pel PORN les zones d’ANEI i d’ARIP d’Andratx,
Calvià i Palma, a més d’altres zones de Campanet, Sa Pobla,
Alcúdia i Pollença.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar a la protecció integral de la Serra de

Tramuntana com a “àmbit marí” una franja d’un quilòmetre
d’amplada al llarg del litoral.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar la Serra de Tramuntana, com espai
natural protegit, en la categoria de parc natural.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar la normativa proposada en el PORN per
tal de completar els seus continguts mínims tal com estableix
l’article 4 de la Llei 4/1989, per tal de definir clarament el
règim de protecció i determinar els usos i les activitats a dur-hi
a terme. Es tracta de complir l’objectiu de conservació d’aquest
espai i evitar la derivació que es fa en el PRUG de decisions
fonamentals per a la preservació de la serra.
Palma, a 26 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 Ple.
Actualment s’està produint una gran quantitat d’abocaments
de tot tipus de residus de forma ilAlegal a diversos indrets de les
Illes. A Mallorca, tot i la posada en marxa de les vuit plantes de
tractament per als residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics de Mallorca, no s’ha aconseguit el
control de l’abocament d’aquest tipus de residus, i s’afirma
que, de les 1.500.000 tones per any generades en aquest àmbit,
750.000 tones (la meitat) s’estan abocant de forma ilAlegal.
Entre aquests residus també s’hi troben residus perillosos que
contaminen el medi ambient.
Els abocaments ilAlegals ha proliferat de tal forma que tant
el Govern com el Consell Insular de Mallorca han denunciat
davant la fiscalia de Medi Ambient tretze abocaments ilAlegals
ubicats a Sencelles, Banyalbufar, Campos, Sineu, Muro, Santa
Margalida, Artà, Sóller, Petra, Selva i Calvià. Fins i tot s’ha
afirmat que hi ha entre 400 i 600 punts d’abocaments ilAlegals
escampats per tota l’illa de Mallorca. Per altra banda existeix
un negoci que actua amb total impunitat de venda de pedreres
inactives per abocar els residus de construcció de forma
ilAlegal. Moltes d’aquestes pedreres disposen de la pertinent
autorització de la Conselleria de Medi Ambient del Govern per
dur endavant el pla de restauració.
Això ens mostra una greu situació envers la gestió dels
residus i sobretot una manca important dels seus seguiment,
control, vigilància, inspecció i sanció, en el seu cas, per part de
les administracions competents. Les conseqüències
mediambientals són de gran magnitud i suposen la
contaminació de molts de punts arreu de les nostres illes.
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3.17. INFORMACIÓ

Per tot això presentam la següent:
Proposició no de llei

Ordre de Publicació
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè presenti un pla urgent per millorar i
augmentar les tasques de seguiment, inspecció i vigilància, així
com a aplicar les sancions pertinents pels abocaments de
residus ilAlegals, quan corresponguin, tot això d’acord i en
compliment de la normativa vigent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir de forma coordinada amb els consells
insulars les tasques d’inspecció i vigilància de les activitats de
producció i gestió de residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla urgent de seguiment, vigilància,
inspecció i control de les pedreres inactives que tenen
autorització de la Conselleria de Medi Ambient per dur
endavant el pla de restauració corresponent.

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes als
Projectes de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007 (RGE núm.
8953/06) i de mesures tributàries i administratives (RGE núm.
8954/06).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre del 2006, atès l'escrit RGE núm. 8996/06, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i conformement
amb l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra,
acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes
parcials als projectes de llei esmentats, publicats al BOPIB
núm. 153, de 26 d'octubre d'enguany, fins al proper dia 21 de
novembre del 2006. El termini per a la presentació de les
esmenes de totalitat es manté fins a dia 14 de novembre del
2006.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir acords i convenis entre totes les
administracions implicades i el sector de la construcció, en
totes les seves vessants, per tal d’implicar-lo en la bona gestió
dels residus de construcció i evitar els abocaments incontrolats.
Palma, a 26 d'octubre del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Habilitació dels dilluns i dissabtes als efectes de les
tramitacions dels Projectes de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007
(RGE núm. 8953/06) i de mesures tributàries i administratives
(RGE núm. 8954/06).

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 8991/06, de la directora general de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 d'octubre del 2006, admeté a tràmit
l'escrit esmentat, que solAlicita la compareixença de la directora
general de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears , per tal d'informar sobre els
pressuposts de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears per a l'any 2007.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, la Mesa, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta,
de dia 8 de novembre del 2006, acordà d'habilitar els dilluns i
dissabtes als efectes de les tramitacions dels dos projectes
esmentats, publicats al BOPIB núm. 153, de 26 d'octubre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 152, fascicle 1.
- Pàg. 6520. Llei de l'esport de les Illes Balears. Article
132.2.g).
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On diu: "..., especialment, la infracció dels articles 115 i 116
d'aquesta llei."
Hi ha de dir: "..., especialment, la infracció dels articles 113 i
114 d'aquesta llei."
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