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1.4. INFORMACIÓ

1. PLE DEL PARLAMENT
1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de novembre del 2006, rebutjà les esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 9205/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, 9214/06 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9224/06, del Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de llei RGE núm 8953/06, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007.
(BOPIB núm. 153 de 26 d'octubre del 2006).

Ordre de Publicació
A)
Aprovació de les quanties globals per a l'exercici del 2007
del pressuposts de la comunitat autònoma i de les seves
entitats autònomes, de les entitats de dret públic, de les
societats anònimes públiques, de l'ib-salut i de les entitats de
dret públic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de novembre del 2006, aprovà, per 33 vots a favor, 26 en
contra i cap abstenció, les quanties globals següents per a
l'exercici del 2007:
•

Quantia global del pressupost de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i de les seves entitats autònomes, els estats
de despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a
2.894.384.596 euros.

•

Quantia global de les entitats de dret públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i
d'ingressos de les quals s'eleven a 451.084.436 euros.

•

Quantia global de les societats anònimes públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, els estats de
despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a 112.474.700
euros.

•

Quantia global de l'ib-salut, els estats de despeses i
d'ingressos del qual s'eleven a 1.060.177.603 euros.

•

Quantia global de les entitats de dret públic dependents del
Servei de Salut de les Illes Balears, els estats de despeses i
d'ingressos de les quals s'eleven a 67.191.276 euros.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre 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 21
de novembre del 2006, rebutjà les esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 9206/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, 9213/06 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 9225/06, del Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de llei RGE núm 8954/06, de mesures tributàries i
administratives. (BOPIB núm. 153 de 26 d'octubre del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del 2006,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8487/06, relativa a subvenció del transport escolar, i quedà
aprovada la següent:
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme, abans que acabi aquesta legislatura,
un estudi en relació amb la subvenció del transport escolar de
l'alumnat que s'ha de desplaçar de localitat per poder realitzar
els seus estudis de batxillerat i formació professional, fent-lo
extensiu també per a l'ensenyament infantil.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, un cop realitzat l'estudi esmentat al punt
anterior, dugui a terme les recomanacions que s'hi contemplin
en relació amb el transport escolar."
A la seu del Parlament, 28 de novembre del 2006.
El secretari:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
El president:
Antoni Pastor i Cabrer.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2006, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 7812/06 i 7814/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relatives a nou hospital de Son
Dureta i a contractació de l'Hospital de Son Espases. (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 de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2006, debaté
la Pregunta RGE núm. 7808/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a necessitat d'un nou hospital públic a Eivissa.
(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 de Salut i Consum.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2006, debaté
la Pregunta RGE núm. 7813/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mal funcionament de l'aire condicionat de
l'Hospital de Son Dureta. (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 de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2006, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 7809/06 a 7811/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relatives a nou bloc quirúrgic, a
operativitat quirúrgica i a serveis d'hemodinàmica, cirurgia
maxilAlofacial, mamografia i ressonància magnètica a l'Hospital
de Can Misses. (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 de Salut i Consum.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del 2006,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8553/06, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures
per a una millor integració i distribució de l'alumnat estranger
als centres educatius. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del
2006).
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l'IBAVI, del gerent de SITIBSA i del gerent de Ports de les
Illes Balears.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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•

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

De l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, acompanyat del
secretari general, de la directora general de Biodiversitat,
del director general de Qualitat Ambiental, del director
general de Recursos Hídrics, de la directora general de
Canvi Climàtic, de la directora executiva de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, del director
econòmic financer de l'Agència, del gerent de l'IBANAT,
de la directora d'Espais de Natura Balear i del cap de
gabinet.

Dia 9 de novembre del 2006:
2.4. COMPAREIXENCES
•

De l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, acompanyat
del secretari general, de la directora general de Treball, del
director general de Formació, de la directora del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears, del director general de Salut
Laboral, del cap de servei d'UGE del Servei d'Ocupació de
les Illes Balears i de la cap de Premsa.

•

De l'Hble. Sra. Consellera d'Immigració i Cooperació,
acompanyada del secretari general, del director general
d'Immigració, comunitats balears radicades a l'exterior i
cases i centres regionals a les Illes Balears, de la directora
general de Cooperació, del gerent de l'Agència de
Cooperació de les Illes Balears, del gerent de la Fundació
Balears a l'Exterior i de la cap de gabinet.

•

De l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, acompanyat
del secretari general, del director general de Planificació i
Centres, del director general de Política Lingüística, de la
directora general de Cultura, del director general
d'Universitats, del director general d'Administració i
Inspecció educativa, de la directora general d'Ordenació,
Innovació i Formació del professorat, de la directora
general de Formació professional, del gerent de l'IBISEC,
de la cap de Premsa i de la responsable de Coordinació i
Relacions amb el Parlament.

Ordre de Publicació
A)
Compareixences dels diferents consellers i conselleres del
Govern de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2007 (RGE núm. 8953/06).
En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 153, de 26 d'octubre
d'enguany, tengueren lloc les compareixences següents:
Dia 7 de novembre del 2006:
•

De l'Hble. Sra. Vicepresidenta del Govern i Consellera de
Relacions Institucionals, acompanyada de la secretària
general, de la directora d'Advocaria, del director general de
Relacions Institucionals i del director general de Relacions
amb el Parlament i Coordinació Normativa.

•

De l'Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia,
acompanyat del director general d'Energia, del director
general de Promoció Industrial, del director general
d'Indústria, del director general de Comerç, del secretari
general, del cap de gabinet, de la cap de Premsa, del gerent
de Fires i Congressos de Balears, SA i del gerent de
l'Institut de Desenvolupament Industrial.

Dia 15 de novembre del 2006:
•

De l'Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports,
acompanyada del secretari general, del director general de
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, de la directora
general de Menors i Família, del director general d'Esports,
de la directora general de Serveis Socials, del director
general de Relacions Europees i Entitats Jurídiques, del
director general de Joventut, de la directora de l'Institut
Balear de la Dona, d'una assessora i del cap de gabinet.

•

De l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum, acompanyada
de la secretària general, del director general de Salut
Pública i Participació, de la directora general de Consum,
del director general d'Avaluació i Acreditació, del director
general de Planificació i Finançament, de la directora
general de Farmàcia, del director gerent del Servei de Salut
de les Illes Balears, del gerent de GESMA, de la cap de
gabinet i del director econòmic financer del Servei de Salut.

Dia 8 de novembre del 2006:
•

•

De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
acompanyat de la directora general d'Economia, de la
directora general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic
i Innovació, de la directora general de Tecnologia i
Comunicacions, del director general de Pressuposts, del
director general de Tributs i Recaptació i de la secretària
general.
De l'Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, acompanyada de la secretària general, del
director general d'Obres Públiques i Transports, del director
general d'Ordenació del Territori, de la directora general
d'Arquitectura i Habitatge, de la vicepresidenta de Ports de
les Illes Balears, del gerent del Consorci de Transports, del
gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, del gerent de
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De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, acompanyat del
director general de Promoció, del director general
d'Ordenació i Planificació Turística, del secretari general,
del director de l'IBATUR, del director d'INESTUR, del cap
de gabinet, del cap de Premsa i del cap del departament de
Serveis Comuns.

Dia 16 de novembre del 2006:
•

•

De l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, acompanyat de la
secretària general, de la directora general de Funció
Pública, del director general d'Emergències, del director
general d'Interior, del cap de gabinet, de l'assessor tècnic,
del director de l'empresa pública GEIBSA, de la directora
de la Fundació d'Ajuda a la Reinserció de els Illes Balears
i del gerent de l'EBAP.
De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca,
acompanyada del secretari general, del director general
d'Agricultura, del director general de Desenvolupament
Rural, del director general de Pesca, del gerent de
SEMILLA, del gerent de FOGAIBA, del gerent d'IBABSA,
del cap de gabinet i del cap de Premsa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
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, en relació amb els pressuposts de l'EPRTVIB per a
l'any 2007.
A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de novembre del 2006, tengué lloc
la compareixença de la directora general de l'EPRTVIB qui,
acompanyada de la directora de Coordinació i Gestió, del
director adjunt, de la directora de Relacions Institucionals, de
la directora adjunta i del director econòmic i financer, informà
sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 10316/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projectes d'inversió entre 12.000 i 30.000
euros. (Mesa de 29 de novembre del 2006).
Palma, a 29 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.
Relació dels projectes d'inversió, de més de 12.000 euros i
menys de 30.000 euros, adjudicats pel Govern des de l'inici de
la legislatura fins a la data d'avui, amb especificació de la
quantitat, la finalitat (l'objecte) i l'adjudicatari.
Palma, a 24 de novembre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 10405/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a batles implicats en casos de corrupció. (Mesa de 29
de novembre del 2006).
RGE núm. 10406/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a corrupció a les Balears. (Mesa de 29
de novembre del 2006).
RGE núm. 10416/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
corrupció a les Illes Balears (I). (Mesa de 29 de novembre del
2006).
RGE núm. 10417/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a corrupció
a les Illes Balears (II). (Mesa de 29 de novembre del 2006).
RGE núm. 10418/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a corrupció
a les Illes Balears (III). (Mesa de 29 de novembre del 2006).
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RGE núm. 10419/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a corrupció a les Illes Balears (IV). (Mesa de 29 de novembre
del 2006).
RGE núm. 10424/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en
matèria de depuració a Eivissa i Formentera. (Mesa de 29 de
novembre del 2006).
RGE núm. 10425/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modernització de les dependències del SOIB. (Mesa de 29 de
novembre del 2006).
RGE núm. 10426/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte "Pluvials d'Alaior". (Mesa de 29 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.
A parer del president del Govern de les Illes Balears, què ha
de passar perquè un cas de corrupció requereixi el cessament
dels càrrecs implicats?
Palma, a 28 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

RGE núm. 10427/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
novetats en el curs 2006-2007 al Conservatori Superior de
Música i Dansa. (Mesa de 29 de novembre del 2006).
RGE núm. 10428/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de les retransmissions d'IB3 dels esdeveniments
esportius on participen esportistes de les Illes Balears. (Mesa
de 29 de novembre del 2006).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Sra Moner, com a membre del Govern de les Illes Balears,
com valora la gestió duta a terme per part del director general
del Territori, Jaume Massot?
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

RGE núm. 10429/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incendi de la fàbrica Denix. (Mesa de 29 de novembre del
2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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.

Respon de tots els informes, projectes i modificacions
legislatives que han sortit de la Direcció General d'Ordenació
del Territori en aquesta legislatura?
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Pensa el president del Govern anticipar-se en alguna ocasió
a la Fiscalia per tal de cessar batles implicats en casos de
corrupció?
Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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A la vista de l'experiència del Sr. Rodríguez a Andratx,
donarà ara la iniciativa legislativa contra la corrupció
presentada pel Grup Parlamentari Socialista?
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el desenvolupament del projecte
anomenat "Pluvials d'Alaior"?
Palma, a 29 de novembre del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu el president Matas que ha assumit les responsabilitats
polítiques adequades en el cas Andratx?

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 novetats incorpora el curs 2006-2007 del
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears?

Palma, a 29 de novembre del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

Palma, a 29 de novembre del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quina inversió haurà desenvolupat la Conselleria de Medi
Ambient al final de la legislatura present a les illes d'Eivissa i
Formentera en matèria de depuració?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de la retransmissió per part
d'IB3 dels esdeveniments esportius en els quals participen
esportistes de les Illes Balears?

Palma, a 29 de novembre del 2006.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

Palma, a 29 de novembre del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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

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 Ple.
Quines actuacions de modernització de les dependències del
SOIB s'han portat a terme durant l'any 2006?
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El diputat:
Jaume R. Tadeo 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, la diputada

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines han estat les actuacions portades a terme per part del
Govern de les Illes Balears com a conseqüència de l'incendi de
la fàbrica Denix de Ciutadella?
Palma, a 29 de novembre del 2006.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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RGE núm. 10366/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a població de puffinus mauretanicus, baldritxa balear.
(Mesa de 29 de novembre del 2006).

Ordre de Publicació
RGE núm. 10301/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visita a
l'empresa Branstor, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 29 de novembre del 2006).

RGE núm. 10367/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la llei de l'alcohol. (Mesa de 29
de novembre del 2006).
Palma, a 29 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 29 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quin fou el motiu de la vista de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca a l'empresa BRANSTOR, coincidint amb la Fira
Turística de Londres?
Palma, a 21 de novembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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.
És de tothom conegut que la nostra comunitat autònoma
pateix un greu índex de fracàs escolar, un dels més elevats de
tot l'Estat espanyol, que obeeix a causes no només d'àmbit
educatiu sinó també a factors d'ordre econòmic i social.
Íntimament lligat al fracàs escolar tenim un altre fenomen
igualment preocupant en el nostre sistema educatiu,
l'abandonament prematur de l'escolarització i dels estudis
secundaris, així com de l'escàs percentatge d'estudiants de
nivells superiors.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 10329/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fracàs escolar i abandonament prematur. (Mesa de
29 de novembre del 2006).
RGE núm. 10330/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa "5a Illa". (Mesa de 29 de novembre del
2006).
RGE núm. 10362/06, dels Grup Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a protocol d'actuació per a víctimes de violència
sexual. (Mesa de 29 de novembre del 2006).
RGE núm. 10363/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a central elèctrica. (Mesa de 29 de novembre del
2006).
RGE núm. 10364/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a autovia de l'aeroport d'Eivissa. (Mesa de 29 de
novembre del 2006).
RGE núm. 10365/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a elaboració d'un pla de dinamització del comerç.
(Mesa de 29 de novembre del 2006).

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi per identificar els indrets i els
centres on es produeixen els índexs més elevats de frac`pas
escolar i d'abandonament prematur. I, en conseqüència,
incrementarà els recursos materials i personals, tant de
professorat com d'agents socials (treballadors socials,
educadors), en funció de les necessitats identificades durant el
2007.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir pactes amb els sectors econòmics per a la
contractació de personal qualificat, tot exigint formació i
titulacions adequades de formació professional durant el 2007.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure acords amb els ajuntaments per afrontar
conjuntament les causes socials associades al fracàs escolar i
l'abandonament prematur de forma immediata..
Palma, a 22 de novembre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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És per això que presentam la següent

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

Proposició no de llei

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La consellera d'Immigració i Cooperació, mitjançant el
programa "5a Illa", proporciona viatge i allotjament a la nostra
comunitat autònoma a persones originàries de les Illes Balears
que anys enrera hagueren d'emigrar a diferents països,
especialment a Amèrica del Sud.
La major part de l'estada prevista ho és a l'illa de Mallorca.
No obstant això, algunes d'aquestes persones tenen el seu
origen a les illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que els viatges i l'estada a les Illes Balears de les
persones participants en el programa "5a Illa" sigui organitzat
de manera que les persones no originàries de Mallorca puguin
optar de manera voluntària que la seva estada sigui totalment
o parcialment a l'illa de la qual són originàries.
Palma, a 22 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en colAlaboració amb les diferents institucions
implicades, signi un protocol específic per tal de coordinar les
actuacions per fer front a les agressions sexuals.
Aquest protocol ha de garantir l'assistència forense a la
víctima en el centre hospitalari que el qual se l'atengui.
Aquesta assistència complementada amb atenció
ginecològica realitzarà també la presa de mostres i vigilarà la
correcció del procés i transportarà al jutjat les mostres
biològiques obtingudes.
Es crearà un registre centralitzat de les atencions i les
denúncies per casos de violacions, que permeti disposar
d'estadístiques fiables.
Es garantirà que els víctimes tenguin accés a tots els serveis
disponibles de les distintes administracions, inclosa l'atenció
psicològica posterior, a les víctimes.
Totes aquestes mesures es posaran en marxa durant el
primer semestre del 2007.
Es comunicaran anualment els resultats del registre de
denúncies al Consell de Participació de la Dona i es faran
públics per a coneixement de la ciutadania.
Palma, a 23 de novembre del 2006.
Grup Parlamentari Socialista.
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra
Unida i Els Verds presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La violència sexual és una de les més greus agressions que
pateixen les dones, especialment a la nostra comunitat.

Dia 4 d'octubre sortí a exposició pública l'autorització d'una
central elèctrica. Es tracta d'una planta de generació elèctrica,
proposada per l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, constituïda
per tres grups de motogeneradors dièsel d'una potència de
15.290 kW cadascun i una turbina de vapor d'una potència de
3.900 kW, amb una tensió de generació de 15 kV. Tres
transformadors de 25 MVA i 15/66 kV. Sistemes de control,
equipaments i instalAlacions auxiliars.

Per tal que les víctimes rebin una atenció interdisciplinària,
és necessari comptar amb protocols d'actuació, tal com ja estan
establerts a altres comunitats autònomes.

El Pla energètic vigent en aquest moment no preveu la
instalAlació de cap central de producció elèctrica de tipus tèrmic
a les Illes Balears.

Exposició de motius
La violència contra les dones és un greu problema social
que obliga a establir tots els instruments que té la societat per
eradicar-la.

A la instalAlació de la dita central ja s'hi ha oposat la
Universitat de les Illes Balears per mitjà del consell de direcció.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
autoritzar la construcció d'una instalAlació elèctrica a la
carretera de Valldemossa, en el solar que fa cantonada amb
l'accés al Parc Bit des de la rotonda.
Palma, a 23 de novembre del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en cas que es produeixin noves modificacions en
el projecte de l'autovia de l'aeroport (Eivissa), es procedeixi a
realitzar una nova exposició pública.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que expliqui públicament per què, si coneixien des de
març del 2005 la impossibilitat d'ampliar la carretera amb els
terrenys d'AENA, es va ocultar aquesta dada i no es va explorar
la possibilitat d'expropiar per l'altra banda de la carretera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir els trams més agressius de tot el traçat de les
autovies de Sant Antoni i de l'aeroport amb la consegüent
reducció del pressupost.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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.
El passat 4 d'octubre, el president del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera anuncià públicament que el projecte de
l'autovia de l'aeroport a Eivissa tindria modificacions
substancials ja que en el darrer tram d'un quilòmetre i mig
aproximadament es reduiria de 4 a 2 carrils.
El motiu que va donar el president foren les demandes dels
empresaris d'aquella zona i la voluntat de minimitzar l'impactes
de l'autovia. Així mateix, es va alAlegar que aquest darrer tram
no és el que suporta més trànsit, ja que aquest es desvia cap a
Ses Salines.
Immediatament van sortir veus que denunciaven l'ocultisme
i el favoritisme que hi havia darrera aquesta decisió, ja que
AENA, dia 8 de març del 2005, havia contestat a la Conselleria
d'Obres Públiques que no podien expropiar terrenys públics i
immediatament el Govern va excloure AENA dels terrenys a
ocupar urgentment.
Per altra banda, la conselleries de Vies i Obres eivissenca,
Sra. Matutes, dia 14 d'octubre del 2006, descarta que s'iniciï u
nou procés expropiatori dels terrenys de l'altra banda de la
carretera on estan situades les naus industrials perquè això
retardaria les obres.
Finalment, el Govern dia 16 d'octubre, a través de la
Direcció General de Carreteres, reconeix l'error de
l'expropiació d'AENA i anuncia que no es renuncia a la
construcció dels 4 carrils prevists inicialment.
Davant totes aquestes contradiccions, canvis d'opinió, etc.,
no s'entén que no es faci una exposició pública del projecte
definitiu si aquest ha de patir modificacions.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a minimitzar les molèsties provocades per l'execució de
les obres de les autovies a Eivissa.
Palma, a 23 de novembre del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
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.
Exposició de motius
El comerç és una activitat que desenvolupen petits i mitjans
empresaris molt present a les nostres illes, que genera un
important nombre de llocs de feina i que complementa
l'economia de la comunitat.
Sent una de les activitats més importants que tenim, i davant
la delicada situació en què es troba, les institucions estan
obligades a cercar solucions.
La desaparició d'aquesta activitat a les Illes podria dur
conseqüències greus en disminuir el nombre de treballadors
autònoms i treballadors assalariats que repercutiria a l'economia
de les Illes a més de la mala imatge que suposa veure comerços
tancats i en estat d'abandonament.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, juntament amb representant del sector, un
pla de dinamització del comerç que permeti la seva reactivació
i consolidació.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar el pla en el termini màxim de tres mesos.

Palma, a 23 de novembre del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Palma, a 23 de novembre del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La tesi de la doctora Maite Louzao, investigadora del grup
d'Ecologia de Poblacions de l'Institut Mediterrani d'Estudis
Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), té com a objectiu conèixer la
problemàtica de conservació de la població de Puffinus
mauretanicus, la baldritxa balear, una de les aus més
amenaçades de tota la Mediterrània.

H)
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.
Les Illes Balears és la comunitat autònoma on els
adolescents beuen més alcohol de tota Espanya. Comencen a
una edat mitjana de 13,7 anys. El cap de setmana és quan els
joves consumeixen més alcohol. Els pares consideren que el
consum d'alcohol és el segon problema de salut en importància
que tenen els seus fills.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

La baldritxa balear, anomenada virot a les Pitiüses, és
l'única espècie d'ocell marí endèmic de l'arxipèlag balear i es
distribueix per totes les illes.
L'esmentada tesi ha mostrar que les probabilitats d'extinció
de l'au són extremadament elevades (entorn de la mitjana dels
quaranta anys) si les condicions es mantenen com ara. També
ha mostrat una disminució anual d'un 7,4% de la taxa de
creixement poblacional mitjà, la qual cosa implica que cal
classificar la baldritxa balear com a espècie en perill crític,
segons els criteris de la Unió Internacional per a la Conservació
de la Natura (IUCN), màxima categoria d'amenaça per a una
espècie no extinta en llibertat.
Les polítiques de conservació a les colònies de cria haurien
de centrar-se, segons la directora Louzao, en mantenir la
protecció de l'hàbitat de nidificació (eliminació d'espècies
introduïdes) i realitzar actualitzacions periòdiques de l'anàlisi
demogràfica per obtenir tendències poblacionals. Per això, és
important aconseguir estimacions poblacionals robustes.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la llei d'alcohol anunciada en aquesta
legislatura.
Palma, a 23 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 7260/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estudi d'un
exconseller sobre la transferència d'educació. (BOPIB núm.
106 de 21 d'octubre del 2006).

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les accions següents:
1. Establir mesures en l'àmbit de les Illes Balears i en el de les
seves competències per a la conservació de la població de
Puffinus mauretanicus -baldritxa balear.
2. Establir acords amb el Ministeri de Medi Ambient i amb el
Govern de la generalitat de Catalunya per tal de dur a terme
les accions adequades amb la finalitat de conservar la
població de Puffinus mauretanicus, mitjançant la protecció
de les ares de reproducció i alimentació a la costa
peninsular.

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears un
estudi realitzat per un exconseller en el qual posa de manifest
que, gràcies a la gestió realitzada pel PP en el seu mandat al
Govern central, les Illes Balears han perdut fins a la data
d'avui 481 milions d'euros per la transferència en Educació?
Atesa la concreció de la pregunta, no es pot donar una
resposta adequada.
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Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
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D)
A la Pregunta RGE núm. 781/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Sa
Blancadona i Sa Colomina. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).

B)
A la Pregunta RGE núm. 7266/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impagament de
les dietes del curs escolar. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre
del 2006).
Quants doblers deu exactament el Govern de les Illes
Balears a causa de l’impagament de dietes del curs escolar
passat?
A dia d’avui es deu un total de 16.876,28 euros:
•

•

15.203,53 euros de dietes que pròximament aniran a
Consell de Govern. Quedaren sense pagar perquè arribaren
tard o estaven pendents de corregir dades i/o adjuntar la
documentació corresponent requerida i solAlicitada.
1.672,75 euros de dietes que encara no s’han pogut pagar
perquè estan pendents de corregir dades i/o adjuntar la
documentació requerida i solAlicitada. Tan aviat com es
pugui s’efectuarà el tràmit necessari per tal d’efectuar el
corresponent pagament.
Palma, 15 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Fa comptes el conseller d’Educació i Cultura manifestar-se
públicament en defensa dels equips directius dels centres
esmentats, dels equips docents i de l’alumnat?
En horari escolar l’alumnat ha d’estar en el centre educatiu
i només poden sortir del centre amb l’autorització dels
pares/mares i/o tutors legals.
Atesa la participació d’estudiants en una manifestació
ilAlegal davant la seu del Consell Insular d’Eivissa i Formentera
en horari lectiu, aquesta institució va denunciar els fets a la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears la qual realitzà immediatament les actuacions
oportunes per tal de conèixer per què i com alguns alumnes,
menors d’edat, sortiren del centre, ja que sense autorització
formal dels pares/mares i/o tutors no poden fer-ho.
Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1630/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(XV). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

C)
A la Pregunta RGE núm. 776/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a planta
asfàltica provisional a Sant Jordi de Ses Salines. (BOPIB núm.
122 de 17 de febrer del 2006).
Què opina la Conselleria d’Educació i Cultura en relació
amb les preocupacions manifestades per l’APA del CP Sant
Jordi i el seu equip docent quant a la ubicació d’aquesta
planta asfàltica a només 270 m del CP Sant Jordi? Pensa fer
alguna cosa la Conselleria d’Educació i Cultura per tal
d’evitar la instalAlació d’una planta asfàltica provisional a
només 270 m del CP Sant Jordi?

Quin ha estat el cost econòmic del Pla sociosanitari del
Govern de les Illes Balears?
Conclosa la implementació de la fase pilot del Pla
sociosanitari de la comunitat autònoma, que tal com es preveu
a l’epígraf d’avaluació i seguiment del volum de propostes
operatives, finalitzarà el desembre de 2006, la Comissió
Delegada del Govern en matèria d’Afers Sociosanitaris
presentarà una primera memòria d’avaluació de les actuacions
realitzades i dels recursos econòmics afectats a aquest pla, des
dels inherents a la seva projecció com a instrument de
planificació fins als derivats de l’aplicació de les mesures
operatives que conté.

Tal com ens informen des de la Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, us inform que aquesta planta
mai va arribar a instalAlar-se al nucli de Sant Jordi. La planta
d’aquestes característiques que finalment es va instalAlar i posar
en funcionament es troba ubicada en un polígon industrial situat
en el terme municipal de Sant Antoni.

Palma, 26 d'octubre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Aquesta situació, que data de març-abril de 2006, fa que
aquesta pregunta perdi tot el seu sentit, tota vegada que no
existeix cap planta asfàltica a 270 metres del CP Sant Jordi.
Palma, 15 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

F)
A la Pregunta RGE núm. 1631/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(XVI). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Què cobra la Sra. M. Àngels Tresserra, autora del pla
segons es va publicar a la premsa el 27 de juliol del 2005?
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Ens remetem a la contestació de la pregunta parlamentària
RGE núm. 1632/06 i a les consideracions que s’hi efectuen en
relació amb el procés d’elaboració i amb l’autoria del Pla
sociosanitari, en el qual han participat nombrosos autors amb
l’aportació de professionals destacats -tant dins la mateixa
Administració com terceres persones. A més, en el transcurs del
procés de configuració i d’implementació d’aquest instrument
de planificació, hem tingut l’oportunitat de comptar amb el
lideratge d’influència i autoritat de la doctora Maria Àngels
Tresserra, unànimement reconeguda en l’àmbit sociosanitari.
Palma, 26 d'octubre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2170/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a grups de treball
amb intenció de posar en marxa el Pla sociosanitari de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
A quines conclusions arribaren els grups de feina creats
per la Comissió interdepartamental d'Afers sociosanitaris?
No s'ha constituït cap comissió interdepartamental d'afers
sociosanitaris.
Palma, 26 d'octubre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1710/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a presentació
d'una associació d'estudiants a Eivissa. (BOPIB núm. 125 de
17 de març del 2006).
Per quin motiu la delegada territorial a Eivissa i
Formentera de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears assistí a la presentació d’una associació
d’estudiants a la ciutat d’Eivissa? Coneixia el conseller
d’Educació i Cultura que la delegada territorial a Eivissa i
Formentera assistiria a la presentació d’una associació
d’estudiants que està formada per membres de Noves
Generacions, joventuts del mateix partit en el qual militen la
delegada i el conseller? Què justifica l’ús d’una aula de l’IES
Sa Colomina per fer-hi la presentació d’una associació
d’estudiants? De quina forma té pensat el conseller depurar o
recriminar la greu i partidista actuació de la seva delegada a
Eivissa i Formentera?

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2742/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del
2006).
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada extraordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Can Misses, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.
Servei

Trams esp.

Gener

Febr

Març

Total
general

SCIR

0-3 mesos
5-6 mesos
més de 6 mesos

45
20
0
65

57
46
0
103

61
41
0
102

163
107
0
270

0-3 mesos
5-6 mesos
més de 6 mesos

4
8
0
12

4
10
0
14

8
13
0
21

16
31
0
47

0-3 mesos
5-6 mesos
més de 6 mesos

7
23
0
30

18
18
0
36

33
14
0
47

58
55
0
113

0-3 mesos
5-6 mesos
més de 6 mesos

6
11
0
17

11
2
0
13

9
4
0
13

26
17
0
43

0-3 mesos
5-6 mesos
més de 6 mesos

10
41
0
51

24
36
0
60

24
35
0
59

58
112
0
170

0-3 mesos
5-6 mesos
més de 6 mesos

Total

40
13
0
53

62
8
0
70

67
3
0
70

169
24
0
193

Total
general

228

228

312

836

Total

La delegada d’Educació i Cultura del Govern Balear a
Eivissa i Formentera es reuneix periòdicament amb tot l’equip
d’entitats i associacions relacionades amb el món educatiu i
cultural. Forma part del seu pla de treball reunir-se amb
associacions de pares i mares, d’immigrants, de discapacitats,
de seguretat, de sindicats, de la FAPA, d’acció social,... En
definitiva, de tots els organismes i colAlectius implicats en el
procés educatiu vetllant en tot moment la màxima implicació i
coordinació d’actuacions per tal d’aconseguir un millor
funcionament del nostre sistema educatiu. En aquest sentit,
assistí a la presentació d’una associació d’estudiants a la ciutat
d’Eivissa.
Respecte a la utilització de l’aula d’un IES per tal de
realitzar la presentació de l’associació d’estudiants, hem
d’informar que la autorització per tal d’utilitzar aquest espai
correspon exclusivament al centre educatiu.
Així, doncs, la delegada d’Educació i Cultura del Govern
Balear a Eivissa i Formentera assistí a aquesta presentació com
si d’una reunió o d’un acte qualsevol es tractàs.
Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

SGIN

Total
SOFT

Total
SORL

Total
STRA

Total
SURO
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Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Gener
< 3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos

Oftalmologia

6
12
0

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2743/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del
2006).
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada extraordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital Verge del Toro, referit als mesos de gener, febrer i
març del 2006.

Febrer
Oftalmologia

< 3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos

10
11
0

Cirurgia

< 3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos

2
2
0

Març
Oftalmologia

28
6
0

< 3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos

12
9
0

Cirurgia

28
34
0

28
34
0

< 3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos

1
5
0

Urologia

7
2
0

13
15
0

2
7
0

< 3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos

1
4
0

<3
3-6
>6

13
15
0

14
25
0

15
31
0

<3
3-6
>6

17
11
0

19
3
0

24
6
0

Mesos

Gener

Febrer

Març

<3
3-6
>6

22
4
0

22
4
0

<3
3-6
>6

21
20
0

ORL

<3
3-6
>6

COT

Urologia

Ginecologia

Oftalmologia

Cirurgia

<3
3-6
>6

26
23
0

42
20
0

24
35
0

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2745/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del
2006).
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada extraordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats a Eivissa, referit als mesos de gener, febrer i març
del 2006.

K)
A la Pregunta RGE núm. 2744/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril
del 2006).
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada extraordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats a Menorca, referit als mesos de gener, febrer i març
del 2006.

Serveis i trams

Gener

Febrer

Març

Total

Cirurgia
3-6 mesos

5

0

3

8

Traumatologia
3-6 mesos

21

6

3

30

Urologia
3-6 mesos

2

12

6

20

Total

28

18

12

58

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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M)
A la Pregunta RGE núm. 2859/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a plans
de salvament de platges (I). (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del
2006).

El Govern de les Illes Balears no fa cap aportació
econòmica en aquest projecte. Únicament és transmissora de
l'Ajuntament i del Consell Superior d'Esports sobre les
construccions d'aquests tipus d'instalAlacions.
Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Amb quins ajuntaments té signats el Govern de les Illes
Balears convenis de colAlaboració per a la implantació de
plans de salvament de platges?

Ordre de Publicació
Tal i com ja vaig informar a l'Hble. Sra. Diputada
mitjançant resposta a la pregunta escrita RGE núm. 592, per a
la implantació dels plana de salvament de platges, el Govern de
les Illes Balears té signats convenis de colAlaboració amb tots
els ajuntaments costaners de la nostra comunitat autònoma.
Marratxí, 5 d'octubre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

P)
A la Pregunta RGE núm. 3465/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a noves places
concertades. (BOPIB núm. 132 de 12 de maig del 2006).
Quantes places noves d'infantil, primària, ESO, batxillerat
i FP es van concertar els cursos 2002-2003, 2003-2004, 20052006 i 2006-2007?
Augment d'unitats concertades

Ordre de Publicació

Unitats

20022003

N)
A la Pregunta RGE núm. 2861/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a plans
de salvament de platges (III). (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril
del 2006).
Quins seran els criteris per al repartiment entre els
municipis de les Illes Balears dels recursos econòmics
assignats pel Govern de les Illes Balears a la implantació de
plans de salvament a les platges?
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, els criteris per al repartiment dels
recursos econòmics assignats per a la implantació de plans de
salvament a les platges ve en funció de la classificació del risc
de les platges, que pot ser baix, mitjà o alt, d'acord amb allò
que disposa el Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les
mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir
les platges i les zones de bany de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

EI

4

20032004

20042005

20052006

20062007

5

12

5

14

Ep

-1

1

26

-18

11

ESO1

-3

1

10

-13

0

ESO2

2

-3

10

-12

-1

CFGM

2

21

21

21

-1

CFGS

0

5

5

6

0

BATX

0

1

0

0

2

INT

15

122

125

153,5

25,5

ATE

2,5

9

8,5

24

4

MIN

--

18,5

24,5

39,5

--

Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Marratxí, 5 d'octubre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Q)

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2865/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a subvenció per
al pavelló poliesportiu d'Alaior (Menorca). (BOPIB núm. 129
de 21 d'abril del 2006).
Quina quantitat pensa invertir el Govern de les Illes
Balears per completar la subvenció solAlicitada al Consell
Superior d'Esports?

A la Pregunta RGE núm. 3694/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a alumnes
nouvinguts a centres públics, privats concertats i privats.
(BOPIB núm. 133 de 19 de maig del 2006).
Quin nombre d'alumnes nouvinguts (que han arribat a les
aules fora del termini de solAlicitud de places) durant el curs
2004-05 (i els que tenen fins al dia d'avui del curs 2005-2006)
han anat a l'escola pública i quins a l'escola privada o privada
concertada?

BOPIB núm. 159 - 1 de desembre del 2006
Curs 2004-2005
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Centre de despesa

Públics

Altes 2.347
Nouvinguts 1.389

Concertats

Altes 379
Nouvinguts 206

Import líquid juny 2006

Primària Mallorca
- Hospital Son Dureta
- Hospital de Manacor
- Hospital Son Llàtzer
- Complex hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca

11.341.826,16
771.875,97
232.711,58
477.813,30
30.998,92
1.524.923,89
12.856.750,05

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca

1.070.502,85
182.671,39
1.253.174,24

Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d' Eivissa

1.122.754,61
229.666,10
1.352.429,70

Primària ib-salut
Especialitzada ib-salut
Total ib-salut

13.535.083,62
1.927.261,38
15.462.345,00

Curs 2005-2006
Públics

Altes 2.613
Nouvinguts 1.544

Concertats

Altes 333
Nouvinguts 162

Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4189/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a noves aules
públiques d'educació infantil. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig
del 2006).
Quantes noves aules públiques d'educació infantil de 3-6
anys ha posat en funcionament la Conselleria d'Educació per
als cursos escolars 04/05, 05/06 i 06/07?
Curs

Tipus

Núm. total Balears

2004/05

3 anys
4 anys
5 anys

269
273
273

2005/06

3 anys
4 anys
5 anys

277
271
279

2006/07
(només previsió)

3 anys
4 anys
5 anys

294
260
228

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 6313/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
piscina del Sr. Pedro J. Ramírez (II). (BOPIB núm. 143 de 21
de juliol del 2006).
Ha previst la Conselleria d'Educació l'edició d'una guia
adreçada als ensenyants que acompanyin els infants a nedar
a la piscina del Sr. Pedro J. Ramírez per poder trobar
respostes a possibles preguntes dels menors com: "Per què
aquí hi ha una piscina just damunt els penya-segats i a un
amic de mon pare no li han deixada fer?"
No.
Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 6073/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 141 de 7 de juliol del 2006).
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ibsalut i de medicina primària de cada illa, referida a 30 de juny
del 2006.

A la Pregunta RGE núm. 6314/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
piscina del Sr. Pedro J. Ramírez (III). (BOPIB núm. 143 de 21
de juliol del 2006).
No creu el conseller d'Educació que avalar "el projecte
educatiu" de la piscina del Sr. Pedro J. Ramírez és donar la
raó a totes aquelles persones, entitats i partits que fa temps
que l'acusen de fomentar l'elitisme?
No.
Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.
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V)
A la Pregunta RGE núm. 6985/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nou
colAlegi públic a Llucmajor. (BOPIB núm. 146 de 8 de
setembre del 2006).
El Consell de Govern de 21 de juliol va aprovar la creació
d’un nou colAlegi públic d’infantil i primària urbanitzacions de
Llucmajor.
Ha previst l’aprovació d’un nou colAlegi públic d’infantil
i primària a la localitat de Llucmajor? En cas afirmatiu,
quan?
Són dos centres que no estaven inclosos en el mapa escolar
i que, amb la finalitat de donar resposta a la demanda escolar
creixent, es varen incloure en el Pla d’infraestructures
educatives a finals del 2005:
• Un centre d’educació infantil i primària de dues línies en el
mateix nucli de Llucmajor.
• Un altre centre de les mateixes característiques en el Puig
de Ros (entre Bahía Azul i Bahía Grande)
Actualment els dos centres estan en fase d’avantprojecte. La
previsió és que durant l’exercici 2007 es redactin i es
supervisin els projectes.
Palma, 15 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 6986/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
atenció integral a la dona. (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre
del 2006).
Quins centres de salut d’atenció primària compten amb
unitats d’atenció integral a la dona?
Els centres de salut que compten amb unitats d’atenció a la
dona són en total 22: Arquitecte Bennàssar, Andratx, Calvià,
Camp Redó, Coll d’en Rebassa, Emili Darder, Rafal Nou,
S’Escorxador, Son Gotleu, Son Serra, Casa del Mar,
Valldargent, Escola Graduada, Trencadors, Artà, Capdepera,
Manacor, Vilafranca, Campos, Santanyí, Felanitx, Son Servera.
Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 6987/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
atenció integral de la dona II. (BOPIB núm. 146 de 8 de
setembre del 2006).

Quin personal i de quines especialitats hi ha als centres
d'atenció integral a la dona? Especificau-ho per cada centre.
El personal que hi ha a les unitats d'atenció a la dona, per
especialitats, és el següent:
• Ginecòlegs: 17
• Comares: 20
• Infermeres de ginecologia: 12
• Auxiliars d'infermeria: 18
• Auxiliars administratius: 3
A continuació figura el quadre de distribució del personal
per especialitats per a cada unitat d'atenció a la dona. Alguns
d'aquests professionals donen assistència a diverses unitats, per
això, el nombre de professionals no coincideix amb el nombre
de punts assistencials.
Unitats
UAM
Arquitecte Bennassar
Andratx
Calvià
Camp Redó
Coll d'En Rabassa
Emili Darder
Rafal Nou
S'Escorxador
Son Gotleu
Son Serra
Casa del Mar
Valldargent
Escola Graduada
Trencadors
Artà/Capdepera
Manacor
Vilafranca
Campos/Santanyí
Felanitx
Son Servera

G

C

I

AI

AA

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

G = Ginecòleg
C = Comare
I = Infermera
AI = Auxiliar Infermera
AA = Auxiliar administratiu

Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 7434/06 a 7446/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias,
relatives a subvencions a publicacions de la part forana de
Mallorca (I a XIII). (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre del
2006).
A quines publicacions de la part forana de Mallorca ha
subvencionat cadascuna de les conselleries del Govern de les
Illes Balears durant els anys 2003, 2004 i 2005?
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Vicepresidència i Relacions Institucionals
2003:
La conselleria no era Vicepresidència i Relacions
Institucionals, sinó Presidència.
• Ciutat
94.500 euros
• Sa Plaça
12.000 euros
2004:
• Associació de Premsa Forana
• El Sud de Mallorca
• L'Observador del Pla de Mallorca
• De Franc
• Manacor Comarcal
• 7 Setmanari de Llevant
• Set Dies

30.000 euros
6.000 euros
6.000 euros
6.000 euros
6.000 euros
6.000 euros
12.000 euros

2005:
• Associació de Premsa Forana
• Ciutat de Manacor i Ciutat d'Inca
• El Sud de Mallorca
• L'Observador del Pla de Mallorca
• Set Dies

30.000 euros
190.000 euros
12.500 euros
12.500 euros
150.000 euros
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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. Aquest conveni s'ha de renovar
properament per la mateixa quantitat.
Així mateix, aquesta direcció general patrocina les
Trobades de Comunicació en Català a l'ensenyament primari
(s'hi han destinat 3.150 euros el 2005 i 3.752 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, 6 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.
El llistat esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels
Hbles. senyors diputats i de les Hbles. senyores diputades.
Turisme

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

Aquesta conselleria no ha subvencionat cap publicació de
la part forana.
Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Obres Públiques, Habitatge i Transports
Aquesta conselleria no ha subvencionat cap publicació de
la part forana de Mallorca durant els anys 2003, 2004 i 2005.

Medi Ambient
Palma, 4 d'octubre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.
Salut i Consum
Aquesta conselleria no ha subvencionat cap publicació de
la part forana.
Palma, 10 d'octubre del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Treball i Formació
Aquesta conselleria no ha subvencionat cap publicació de
la part forana de Mallorca durant els anys 2003, 2004 i 2005.
Palma, 29 de setembre del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.
Educació i Cultura
A més dels ajuts d'ajuts econòmics atorgats des de la
Direcció General de Política Lingüística i des de la Direcció
General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
durant els anys 2003, 2004 i 2005, que figura en el llistat
adjunt, cal esmentar també 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

Prèvia la tramitació del corresponent expedient de
subvenció (resolució del conseller de Medi Ambient de 29 de
juliol del 2004, de convocatòria pública per a la concessió de
subvencions a mitjans de comunicació social, publicada en el
BOIB núm. 112, de 14 d'agost del 2004), durant l'exercici del
2004, la Conselleria de Medi Ambient ha subvencionat les
publicacions següents:
•
•

Publicaciones Part Forana, SA: 3.900 euros
Associació de Premsa Forana de Mallorca: 3.100 euros.
Palma, 5 d'octubre del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
Comerç, Indústria i Energia

Aquesta conselleria no ha subvencionat cap publicació de
la part forana.
Palma, 17 d'octubre del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
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Expedient
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
TOTAL
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Agricultura i Pesca

Immigració i Cooperació

Exercici 2003

Aquesta conselleria no ha subvencionat cap publicació de
la part forana.

Entitat
Hypericum Balearicum, SL
Mallorca Press, SL
Edicions de Fusta, SL
L'Observador del Pla de Mallorca, SL
Quinze dies cent per cent, SL
Medios multimedia de Manacor, SL

Import
5.409,11
5.025,12
6.480,00
9.911,00
6.611,00
5.219,64
38.655,87

Exercici 2004
Expedient
10/2003
01/2003
08/2003
03/2003
TOTAL

Entitat
El Gall Editor, SL
MUINMO, SL
Medios multimedia de Manacor, SL
Hypericum Balearicum, SL

Import
6.480,00
3.606,05
1.739,88
1.803,03
13.628,03

Palma, 21 de setembre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 7948/06 i 7949/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relatives a
població total de persones amb discapacitat de cada illa i a
nombre de persones per edat, grau i tipus de discapacitat.
(BOPIB núm. 147 de 15 de setembre del 2006).
Quin és el nombre total de persones amb discapacitat i de
persones per rangs d'edat, grau de minusvàlua i tipus de
discapacitat de cadascuna de les Illes?
Seu centre base

Total 0100% de
GM

Menys
d'un 33%

Més d'un
33%

Centre d'adults (Mallorca)
SVAP (0-6 anys) (Mallorca)
CD de Menorca
CB d'Eivissa

41.958
3.524
3.861
4.038

5.924
378
398
529

36.034
3.146
3.463
3.509

L'exercici 2005 sense pagaments ni convocatòria.
Palma, 14 de setembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.
Presidència i Esports
Aquesta conselleria no té cap línia de subvenció destinada
a publicacions de la part forana de Mallorca.
Palma, 29 de setembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
Economia, Hisenda i Innovació
Per oferir la informació que figura a la base de dades del
sistema d'informació comptable de la comunitat autònoma de
les Illes Balears és necessari concretar la petició, bé amb el
nom i el NIF dels perceptors o bé amb dades de l'estructura
pressupostària, o bé adreçar-se als centres gestors que tramiten
els expedients.
Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel d'Ayreflor i Cardell.
Interior
D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de
Gestió Econòmica de la Secretaria General no consta que
aquesta conselleria hagi subvencionat cap tipus de publicació
de la part forana durant els anys 2003, 2004 i 2005.
Palma, 11 d'octubre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Palma, 23 d'octubre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 8123/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
balear contra la violència de gènere (I). (BOPIB núm. 148 de
22 de setembre del 2006).
Quantes empreses estan adherides a la Fundació Balear
contra la violència de gènere a dia d'avui?
Els membres adherits, a dia d'avui, de la Fundació balear
contra la violència de gènere, són:
• Fundació Sa Nostra Caixa de Balears.
• Gesa-Endesa.
• Arabella Hoteles e Inversiones de Espana, SA
• Grup Fer
• Grupo Llabrés Feliu
Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 8124/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
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balear contra la violència de gènere (II). (BOPIB núm. 148 de
22 de setembre del 2006).
Quines contribucions econòmiques han realitzat les
empreses que colAlaboren amb la Fundació Balear contra la
violència de gènere durant els anys 2003, 2004, 2005 i 2006?
Any 2005:
• Fundació Sa Nostra: 30.000 euros
• Gesa-Endesa: 30.000 euros
• Arabella Hoteles e Inversiones de España, SA: 15.000
euros
• Grup Fer: 30.000 euros
Any 2006:
• Quely: 3.000 euros
• Arabella Hoteles e Inversiones de España, SA: 15.000
euros
• ColAlegi oficial de Farmacèutics de les Illes Balears: 3.000
euros
• Grupo Llabrés Feliu: 30.000 euros
• Banca March: 7.000 euros
• Caixa Pollença: 3.000 euros
• Fundació Sa Nostra: 6.000 euros
Palma, 17 d'octubre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 8126/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
família (I). (BOPIB núm. 148 de 22 de setembre del 2006).
De les 593 solAlicituds tramitades a treballadors/es, quantes
s'han executat completament en l'ajuda a domicili?
L'ajuda a domicili és un servei que executen directament per
a tota la població les corporacions locals de les Illes Balears
dins el Pla de prestacions bàsiques i va dirigit a la població
general amb necessitats socials i no només als treballadors/res.
Palma, 26 d'octubre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 8127/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
família (II). (BOPIB núm. 148 de 22 de setembre del 2006).
De les 593 solAlicituds tramitades a treballadors/es, quantes
se n'han tramitat per flexibilització de l'horari laboral?
Les mesures dutes a terme en relació amb la línia d'actuació
de reducció i flexibilització d'horaris, durant l'any 2006, a les
que vostè, Sra. Diputada, fa referència als enunciats de les
preguntes, amb l'objectiu de conciliar la vida familiar i laboral
han estat les següents:

•
•
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Llicència per maternitat i/o paternitat: 114.
Per reducció d'un màxim de la meitat de la jornada laboral:
506.
Palma, 26 d'octubre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 8162/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a cost de la
restitució del Pont del tren. (BOPIB núm. 149 de 29 de
setembre del 2006).
Quin és el cost total previst per a la restitució del Pont del
tren de Palma?
En el projecte de "Soterrament del ferrocarril i Estació
Intermodal de Palma. Fase III", actualment en execució, es
contempla una partida de restitució del Pont del tren que
ascendeix a 444.621,88 euros d'execució material.
Palma, 19 d'octubre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 8189/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
abocaments d'enderrocs ilAlegals (I). (BOPIB núm. 149 de 29
de setembre del 2006).
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Obres
Públiques per aclarir els abocaments d'enderrocs (o altres
residus) i el moviment de terres realitzats a la zona del Camp
Roig de Portocolom i quines actuacions pensa dur a terme per
evitar que torni a succeir aquesta actuació ilAlegal?
Per solucionar l'abocament d'enderrocs, es procedeix a la
seva retirada i neteja, per restituir el terreny al seu estat
original.
Per evitar que torni a succeir es procedeix a dragar la zona
d'Es Riveló. En lloc d'emprar les basses previstes s'empraran
únicament les basses situades a Sa Bassa Nova que han estat
utilitzades durant la primera fase del dragatge, procedint
després al transport de llots a l'abocador autoritzat.
Palma, 19 d'octubre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 8191/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
participació en projectes esportius europeus (I). (BOPIB núm.
149 de 29 de setembre del 2006).

6834

BOPIB núm. 159 - 1 de desembre del 2006

Des de quina data concreta es va iniciar la participació
d’INESTUR en els projectes MOBILMED, MACIMED I
NAUTISMED?
El projecte MACIMED (Mobilitat Alternativa Cicloturística
a les Illes Balears) va començar l’1 de juny de 2004 i finalitzà
el 30 de juny de 2006.
El projecte MOBILMED (Mobilitat a les illes, costes i en
els ecosistemes fràgils de la Mediterrània) va començar l’1 de
juny de 2004 i finalitzà el 30 de setembre de 2006.
El projecte NAUTISMED va començar l’1 de juliol de
2005 i acabà el 30 de juny de 2007.
Palma, 3 de novembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 8193/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
participació en projectes esportius europeus (III). (BOPIB
núm. 149 de 29 de setembre del 2006).
Quins objectius concrets i temporalitzats tenen cadascun
dels tres projectes europeus MOBILMED, MACIMED I
NAUTISMED?
L’objectiu bàsic del projecte MACIMED és constituir,
ampliar i millorar les xarxes actuals de rutes cicloturístiques de
les illes de Sardenya, Sicília i Balears.
El projecte MOBILMED pretén promoure el
desenvolupament d’una mobilitat sostenible en els països
participants: Espanya, Itàlia, França, Grècia i Tunísia.
NAUTISMED neix com a iniciativa per a la diversificació
de la base turística existent als països del Mediterrani, oferint
una alternativa basada en el turisme nàutic. Hi participen les
Illes Balears, Itàlia, Grècia i Portugal.
Palma, 3 de novembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Actualment, els vianants poden accedir a la Capella de la
Pedra Sagrada a través del Camí de Son Bugadelles, tot
caminant aproximadament uns 150 metres o des del passeig per
als vianants, tot recorrent aproximadament 100 metres.
En el projecte constructiu de "Prolongació de l'autovia PM1. Desdoblament Palmanova-Peguera" no es contemplava un
accés rodat a la Capella de la Pedra Sagrada. Això no obstant,
s'està estudiant la possibilitat de dotar-la d'un des del Camí de
Son Bugadelles, segons queda reflectit en el plànol adjunt.
Palma, 19 d'octubre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.
El plànol adjunt esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i de les Hbles. Sres. Diputades.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 8490/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a manteniment
de places en el centre d'estades diürnes. (BOPIB núm. 151 de
13 d'octubre del 2006).
A quina convocatòria o a través de quin acord
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha rebut 52.339 euros
de la Direcció General de Serveis Socials del Govern de les
Illes Balears en concepte de manteniment de places en el
centre d’estades diürnes?
La Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General
de Serveis Socials), en el marc de la resolució de la consellera
de Presidència i Esports per la qual es regulen les ajudes per
dur a terme projectes adreçats a persones majors dependents
per a l’any 2006, i a la qual s’estableix la convocatòria (BOIB
núm. 52, de 8 d’abril de 2006), ha concedit al Patronat de
l’Hospital Municipal de Ciutadella de Menorca una ajuda per
import de 52.339,26 euros, per al manteniment de les places
dels centres d’estades diürnes del Patronat l’Hospital Municipal
de Ciutadella (Camí des Degollador, 52, 07760 Ciutadella).
Palma, 8 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 8219/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
Capella de la Pedra Sagrada de Calvià. (BOPIB núm. 149 de
29 de setembre del 2006).

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 8504/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a sanció
imposada per Delegació del Govern. (BOPIB núm. 151 de 13
d'octubre del 2006).

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

Quina decisió pensa prendre la Conselleria d'Immigració
i Cooperació davant la sanció per irregularitats greu
imposada per Delegació del Govern?
La Conselleria d'Immigració i Cooperació emprarà els
mecanismes que preveu l'ordenament jurídic per discrepar de
la fonamentació que tracta de donar suport a la Resolució del
Delegat del Govern.
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Palma, 19 d'octubre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 8506/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a Consell de
Cooperació. (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del 2006).
Quantes vegades s'ha reunit el Consell de Cooperació?
El Consell de Cooperació s'ha reunit 11 vegades.
Palma, 19 d'octubre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 8507/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a menjadors
escolars (I). (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del 2006).
A causa de l'extensió i característiques de la resposta,
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament a disposició dels diputats i de les diputades.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 8508/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a menjadors
escolars (II). (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del 2006).
A causa de l'extensió i característiques de la resposta,
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament a disposició dels diputats i de les diputades.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 8511/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a ensenyament
primerenc de l'anglès. (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del
2006).
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Palma, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 8512/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a oficina
d'informació per a immigrants. (BOPIB núm. 151 de 13
d'octubre del 2006).
Quin és el motiu per signar un conveni per tal de crear una
oficina d'informació per a immigrants amb l'Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca?
El motiu pel qual es planteja un possible conveni amb
l'Institut és la colAlaboració d'ambdues institucions per dur a
terme un programa d'informació i servei d'orientació a
l'immigrant. Tenint en compte la voluntat de la Conselleria
d'Immigració i Cooperació de potenciar aquesta actuació i la
tradició de l'Institut de Serveis Socials i Esportius del Consell
Insular de Mallorca en l'exercici adreçat a la població
immigrant.
Palma, 19 d'octubre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 8579/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a joves atesos a Es
Pinaret i a Es Fusteret. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del
2006).
Quin ha estat el nombre de joves, d’entre 14 i 18 anys,
atesos als centres Es Pinaret i Es Fusteret durant els anys
2004, 2005 i 2006?
El nombre de joves atesos d’entre 14 i 18 anys per la
Fundació S’Estel als centres Es Pinaret i Es Fusteret durant els
anys 2004, 2005 i 2006 són:
Any 2004:
Atesos al centre Es Pinaret: 70 joves.
Atesos al centre Es Fusteret: 19 joves.

Quantes escoles apliquen l'ensenyament primerenc de
l'anglès o el programa Escoles europees?

Any 2005:
Atesos al centre Es Pinaret: 81 joves.
Atesos al centre Es Fusteret: 19 joves.

Des d'aquesta conselleria es duen a terme una sèrie de
programes que tenen per objectiu l'ensenyament primerenc de
llengües estrangeres.

Any 2006:
Ni el centre Es Pinaret ni Es Fusteret no disposen de dades
definitives, ja que l’exercici no ha finalitzat.

En aquest sentit, al Programa d'anticipació de la llengua
estrangera s'hi han acollit 265 centres i al Programa de
Seccions europees, un total de 40 centres.

Les mesures judicials que els han estat aplicades des de l’1
de gener del 2004 són les següents:
Any 2004:
- Internament règim obert: 13.
- Internament règim semi obert: 75.
- Internament règim tancat: 14.
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- Internament terapèutic: 7.
- Mesura convivència amb grup educatiu: 1.
- Permanència cap de setmana: 11.

A dia d’avui, quina és la situació del Centre d’Internament
per a Menors Infractors amb problemes de
drogodependències, després de l’expropiació de terrenys?

Any 2005:
- Internament règim obert: 8.
- Internament règim semi obert: 116.
- Internament règim tancat: 17.
- Internament terapèutic: 5.
- Mesura convivència amb grup educatiu: 7.
- Permanència cap de setmana: 11.

Les obres del centre Es Pinaret han suposat una reforma
integral de totes les instalAlacions, entre les quals s’ha construït
un nou mòdul per dur a terme les mesures d’internament
terapèutic. Aquestes mesures, imposades pels Jutjats de
Menors, són d’aplicació en el cas de problemes greus de
toxicodependències o problemes greus de salut mental.

Any 2006:
Ni el centre Es Pinaret ni Es Fusteret no disposen de dades
definitives ja que l’exercici no ha finalitzat.
Palma, 14 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 8581/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a abonaments
guarderia. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del 2006).
Quina quantitat, desglossada per exercicis i
territorialitzada per illes, ha aportat el Govern de les Illes
Balears per a l'abonament guarderia durant els períodes 2005
i 2006?
Les quantitats destinades pel Govern de les Illes Balears a
l'abonament infància han estat les següents:
Any 2005:
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 7 de
febrer de 2005, publicada al BOIB núm. 24, de 12 de febrer de
2005. Import: 1.500.000 euros.
Any 2006:
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 24 de
febrer de 2006, publicada al BOIB núm. 32, de 4 de març de
2006. Import: 1.600.000 euros.
Aquestes quantitats s’han destinat a totes les illes sense
territorialitzar ja que es considera una mesura interterritorial
que afecta totes les illes per igual i afecta infants sense tenir en
compte el lloc de naixement o de residència.
Palma, 14 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 8583/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres de
menors. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del 2006).

El mòdul per al compliment d’aquestes mesures de caràcter
terapèutic, va ser inaugurat el passat 6 de novembre, juntament
amb la resta de reformes dutes a terme al centre.
Palma, 14 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 8589/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a justificants
d'ajudes individuals. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del
2006).
Còpia dels justificants del cost total de les ajudes
individuals, per malaltia, ancianitat i emergència social.
Des de l’entrada en vigor de la Llei 14/2001, de 29
d’octubre, d’atribució de competències als Consells Insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social, modificada por la
Llei 6/2003 de 8 de juliol, la competència per a la concessió
d’ajudes per malaltia, ancianitat i emergència social correspon
al Consell Insular de l’illa corresponent.
Palma, 14 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 8596/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a cost de les
ajudes individuals. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del
2006).
Quin ha estat el cost total de les ajudes individuals, per
malaltia, ancianitat i emergència social?
Des de l’entrada en vigor de la Llei 14/2001, de 29
d’octubre, d’atribució de competències als Consells Insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social, modificada por la
Llei 6/2003 de 8 de juliol, la competència per a la concessió
d’ajudes per malaltia, ancianitat i emergència social correspon
al Consell Insular de l’illa corresponent.
Palma, 14 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 8973/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus
transgènics (IV). (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del
2006).

A l’estudi que realitzam a l’illa de Mallorca s’estan recollint
mostres de blat de les índies properes a les dues parcelAles
sembrades amb la varietat transgènica DKC6575 per a analitzar
possibles contaminacions. Aquestes mostres són analitzades
mitjançant tècniques de PCR per a veure si hi ha hagut o no
contaminacions.

Disposa la Conselleria d’Agricultura, o aquella que en
sigui competent, d’algun registre sobre el conreu d’organismes
genèticament modificats (transgènics)? En cas afirmatiu,
quines dades hi consten a aquest registre?

ParalAlelament, el Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica, juntament amb la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
recull de forma sistemàtica pinsos ecològics i aliments
ecològics per analitzar possibles contaminacions amb conreus
transgènics.

A la nostra comunitat autònoma s’ha redactat un projecte de
decret, que està en fase d’exposició pública, pel qual
s’estableix l’organització i competències en matèria
d’utilització confinada i d’alliberament voluntari d’Organismes
Modificats Genèticament (OMG) i es crea i es regula el
Registre d’Organismes Modificats Genèticament (OMG) a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
En el registre s’inscriuran les dades que s’especifiquen a
l’annex del decret (que exposam a continuació) corresponents
a la localització dels organismes modificats genèticament que
es conreïn per a la seva comercialització o per a una altra
finalitat.
Annex:
Localització de cultius d’organismes modificats
genèticament amb finalitats comercials o d'altre tipus.
A. Propietari de la parcelAla
B. Agricultor que cultiva la parcelAla
C. Domicili social del propietari i de l’agricultor
D. Els NIF del propietari i de l’agricultor
E. Telèfons del propietari i de l’agricultor
F. Espècie
G. Varietat
H. Codi d’identificació únic de la modificació genètica
I. Ús autoritzat de l’OMG
J. Finalitat de la modificació genètica
K. Data de la Decisió de la Comissió (DOCE) i l’autorització
de l’Estat Membre
L. Localització de la parcelAla (referència al Sistema
d’Informació Geogràfica de ParcelAles Agrícoles, SIGPAC)
M. Superfície sembrada
N. Mesures de coexistència amb cultius convencionals i
ecològics adoptades.
Palma, 16 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 8974/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus
transgènics (V). (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del
2006).
Quins seguiments o estudis es duen a terme sobre els
efectes de la contaminació que provoquen els organismes
genèticament modificats sobre els conreus convencionals i
l’agricultura ecològica?

Palma, 16 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 158.
- Totes les referències a la sessió del Ple del Parlament de dia
15 de novembre del 2006, s'han d'entendre fetes a la sessió
del Ple de 14 de novembre del 2006.
- Pàg. 6761 i 6766. Lleis, apartat A)
On diu: Llei del Sistema Biblioteca de les Illes Balears.
Hi ha de dir: Llei del Sistema Bibliotecari de les Illes
Balears.
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