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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre del 2006, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6609/06, relativa a serveis de
referència, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar un desenvolupament específic per a les
zones estratègiques sanitàries d’allò que ordena la Llei de
cohesió de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut en
relació a la designació de centres de referència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar els centres, serveis i unitat que puguin ser
considerats de referència, d’acord amb l’article 3 (criteris per
a la designació de centres, serveis o unitats de referència) del
Reial Decret 1302/2006, de 10 de novembre."

A la seu del Parlament, 4 de desembre del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm.
7934/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern de les Illes Balears en matèria de control i
seguiment de les obres de les noves autovies en construcció i de
les irregularitats comeses en la seva execució.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margalida Isabel Cabrer i González.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Villarubias, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Joan Font
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Joan Boned i
Roig i l'Hble. Sra. Margalida Isabel Cabrer i González.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 9153/06,
de l'Hble. Sra. Diputada  Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a terrenys
públics per a instalAlacions d'energia fotovoltaica. (BOPIB 157
de 17 de novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre 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 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10305/06, de l'Hble. Sra. Diputada  Margalida Rosselló i Pons,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
projecte de central elèctrica devora la UIB. (BOPIB 158 de 24
de novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10306/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del nivell de
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formació de les policies locals. (BOPIB 158 de 24 de
novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10307/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a primer curs de graduat en
seguretat i ciències policials. (BOPIB 158 de 24 de novembre
del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10297/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en golf (I).
(BOPIB 158 de 24 de novembre del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10298/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en golf (II).
(BOPIB 158 de 24 de novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10299/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en golf (II).
(BOPIB 158 de 24 de novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10300/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en golf (IV).
(BOPIB 158 de 24 de novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10310/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a palau de congressos. (BOPIB
158 de 24 de novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10308/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assignatura sobre economia
social. (BOPIB 158 de 24 de novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10311/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de recerca,
desenvolupament i innovació. (BOPIB 158 de 24 de novembre
del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
10309/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a escoles tallers ocupacionals.
(BOPIB 158 de 24 de novembre del 2006).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de novembre del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 9186/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a depuradores.
(BOPIB núm. 157 de 17 de novembre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre 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 28

de novembre del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 9276/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
facilitar l'accés a l'habitatge. (BOPIB núm. 158 de 24 de
novembre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 10464/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7934/06, relativa a
política general del Govern de les Illes en matèria de control
i seguiment de les obres de les noves autovies en construcció
i de les irregularitats comeses en la seva execució. (Mesa de 13
de desembre del 2006).
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RGE núm. 10573/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7935/06, relativa a
política general del Govern de les Illes en matèria de
desindustrialització de les Illes Balears. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

Palma, a 13 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
7934/06, relativa a política general del Govern de les Illes en
matèria de control i seguiment de les obres de les noves
autovies en construcció i de les irregularitats comeses en la
seva execució, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la mala
senyalització existent a l’execució de les obres de les autovies
d’Eivissa i el perill que això suposa pels conductors que es
veuen obligats a circular-hi.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients per tal de fer
complir a les empreses adjudicatàries de les obres de les
autovies en execució a l’illa d’Eivissa, totes les mesures de
seguretat necessàries, que fins ara no s’han aplicat, per tal de
garantir la circulació dels vehicles.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a controlar amb molta més eficàcia de la duita a
terme fins ara l’execució de les obres de les autovies a l’illa
d’Eivissa, evitant així les innecessàries molèsties provocades
tant a residents com a turistes.

4. El Parlament de les Illes Balears, a la vista de les
dificultats reconegudes per la Conselleria d’Obres Públiques
per executar el projecte d’autovia a l’aeroport d’Eivissa, tal
com està previst al projecte d’execució aprovat, insta el Govern
de les Illes Balears a fer les oportunes modificacions en el
darrer tram d’arribada a l’aeroport, a aturar cautelarment les
obres i a treure el projecte modificat a exposició pública
novament.

Palma, a 1 de desembre del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
7935/06, relativa a política general del Govern de les Illes en

matèria de desindustrialització de les Illes Balears, la moció
següent.

El sector industrial de les Illes es troba en una difícil
situació, la deslocalització de la producció, la manca de
formació específica, l'aparició de nous països productors, amb
costos més barats i amb major capacitat d'introducció als
mercats actuals així com la manca d'informació i d'ajuda per
incorporar sistemes innovadors a les empreses industrials, són
causes més que justificades perquè des de les institucions es
preocupin i s'interessin per cercar solucions a curt, mig i llarg
termini.

Contràriament, presenciam una gradual desaparició
d'indústries, sobretot tradicionals, que repercutirà de manera
negativa en l'economia de les Illes, massa vinculada als sectors
de la construcció i del turisme.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
moció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament de les Illes Balears el Pla
estratègic per a la indústria abans del març del 2007.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de formació específic per a la
indústria, abans del març del 2007.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla específic d'innovació per ala
indústria i presentar-la al Parlament de les Illes Balears abans
del març del 2007.

Palma, a 7 de desembre del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 10388/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pont des Tren. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10389/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pont des Tren, II. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10392/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres del gasoducte. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).
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RGE núm. 10393/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centre de salut de Canal Salat. (Mesa
de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10394/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10395/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a CONAFE 2006. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10396/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a CONAFE 2006, II. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10397/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a CONAFE 2006, III. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10398/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a CONAFE 2006, IV. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10399/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a CONAFE 2006, V. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10400/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a CONAFE 2006, VI. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10401/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocadors ilAlegals. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10404/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions d'urgència al Pati de sa Lluna d'Alaior.
(Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10408/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a contractació de personal per executar
el decret del trilingüisme, I. (Mesa de 13 de desembre del
2006).

RGE núm. 10409/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a contractació de personal per executar
el decret del trilingüisme, II. (Mesa de 13 de desembre del
2006).

RGE núm. 10410/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a contractació de personal per executar
el decret del trilingüisme, III. (Mesa de 13 de desembre del
2006).

RGE núm. 10411/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a contractació de personal per executar
el decret del trilingüisme, IV. (Mesa de 13 de desembre del
2006).

RGE núm. 10420/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sopar amb
el sector agrari. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10434/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch
i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres educatius acollits al programa d'elecció de llengua.
(Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10459/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la construcció a Mallorca. (Mesa de
13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10460/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la imatge de les Illes Balears. (Mesa
de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10469/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10470/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10471/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions de la Conselleria d'Agricultura. (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10472/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa "5a illa" (I). (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10473/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa "5a illa" (II). (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10474/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa "5a illa" (III). (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10475/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Humanismo y Democracia (I). (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10476/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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Fundació Humanismo y Democracia (II). (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10477/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Balears a l'exterior. (Mesa de 13 de desembre del
2006).

RGE núm. 10478/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
TRACI Comunicación, SL (I). (Mesa de 13 de desembre del
2006).

RGE núm. 10479/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
TRACI Comunicación, SL (II). (Mesa de 13 de desembre del
2006).

RGE núm. 10499/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Andratx i el PORN de la Serra de
Tramuntana. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10500/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a incompliment de la llei
d'incompatibilitat. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10501/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou colAlegi públic a Sencelles. (Mesa
de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10538/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a millora de camins rurals. (Mesa de 13
de desembre del 2006).

RGE núm. 10539/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a millora de camins rurals (II). (Mesa de
13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10540/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a millora de camins rurals (III). (Mesa
de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10541/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a millora de camins rurals (IV). (Mesa
de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10542/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a millora de camins rurals (V). (Mesa de
13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10543/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a millora de camins rurals (VI). (Mesa
de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10544/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a millora de camins rurals (VII). (Mesa
de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10558/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Mallorca
Classic Open Golf. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10574/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
d'introducció a la investigació en matèria d'agricultura i pesca
(I). (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10575/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
d'introducció a la investigació en matèria d'agricultura i pesca
(II). (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10576/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per
a la investigació aplicades en matèria d'agricultura i pesca (I).
(Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10577/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per
a la investigació aplicades en matèria d'agricultura i pesca
(II). (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10578/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
joves agricultors. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10579/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
de l'IBABSA. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10580/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
de l'IBABSA. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10581/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a s'Ull de
s'Aigo. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10582/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bar de
la Llonja de la Colònia de Sant Jordi (I). (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10583/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bar de
la Llonja de la Colònia de Sant Jordi (II). (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10584/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bar de
la Llonja de la Colònia de Sant Jordi (III). (Mesa de 13 de
desembre del 2006).

RGE núm. 10585/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bar de
la Llonja de la Colònia de Sant Jordi (IV). (Mesa de 13 de
desembre del 2006).
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Palma, a 13 de desembre 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 a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transport del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han iniciat les obres de restitució del Pont des Tren, creu
la Sra. Conselleria que aquestes obres respecten fidelment
l'antic Pont des Tren, bé catalogat del municipi de Palma? Està
satisfeta la Sra. Consellera d'aquestes obres?

Palma, a 27 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la Sra. Consellera de la demolició d'un
bé catalogat del Pla General de Palma, com és el cas del Pont
des Tren? Se'n sent satisfeta?

Palma, a 27 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'han iniciat recentment unes obres de soterrament de línies
d'alta tensió per part de GESA-Endesa i aprofitant aquestes
obres es du a terme la instalAlació del gasoducte.
1. Té constància el Govern balear d'aquestes obres?
2. Les obres esmentades compten amb les llicències

necessàries?
3. En quin estat es troba el projecte del gasoducte?
4. Quines garanties pot oferir el Govern que les esmentades

obres compleixen la normativa de seguretat?

5. Quines explicacions poden donar al fet que l'empresa
promotora hagi modificat el traçat que segons el projecte
havia de seguir el gasoducte?

Palma, a 27 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Comptarà el centre de salut del Canal Salat amb el servei de
diàlisi quan sigui operativa l'ampliació en curs?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Comptarà l'Hospital Mateu Orfila de Menorca amb una
unitat de cures palAliatives quan es posi en funcionament?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones de Menorca viatjaren el passat setembre
a Gijón per visitar el 28è Concurs Nacional de la raça frissona
CONAFE 2006?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quantes de les persones que viatjaren el passat setembre a
Gijón per visitar el 28è Concurs Nacional de la raça frissona
CONAFE 2006 eren ramaders de Menorca?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants càrrecs públics o de confiança viatjaren el passat
setembre a Gijón per visitar el 28è Concurs Nacional de la raça
frissona CONAFE 2006?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa global suposà el viatge del passat setembre
a Gijón per visitar el 28è Concurs Nacional de la raça frissona
CONAFE 2006?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La despesa que suposarà el viatge del passat setembre a
Gijón per visitar el 28è Concurs Nacional de la raça frissona
CONAFE 2006, per quin ens administratiu o empresa pública
fou assumida?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dins quina línia d'actuació o objectiu pressupostari s'inclou
el viatge del passat setembre a Gijón per visitar el 28è Concurs
Nacional de la raça frissona CONAFE 2006?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant la problemàtica que suposen els abocadors ilAlegals
espargits per l'illa i donades les conseqüències mediambientals
que suposen, quines mesures fa comptes adoptar la Conselleria
de Medi Ambient?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions urgents de consolidació i seguretat de
l'edifici Pati de sa Lluna pensa fer el Govern?

Palma, a 27 de novembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot concretar la Conselleria d'Educació els criteris de
selecció que se seguiran per a la contractació del personal per
executar el decret de trilingüisme?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de personal ha previst la Conselleria
d'Educació i Cultura que serà necessari per a l'execució del
decret de trilingüisme?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El personal contractat per a l'execució del decret de
trilingüisme disposarà dels mateixos drets de representació en
els òrgans de tràmit educatiu com per exemple el consell
escolar oi el claustre de professors?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura assumir com a
definitiu el sistema de contractació de personal dut a terme per
executar el decret de trilingüisme o és, en canvi, una mesura
transitòria?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost del sopar que la consellera
d'Agricultura i Pesca va organitzar amb el sector agrari dia 23
de novembre del 2006 al restaurant Ses Torres d'Ariany?

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

El president del Foment del Turisme ha realitzat
declaracions on apunta que "a Mallorca no s'hauria de créixer
ni un metre més de construcció". Té intenció la Sra. Consellera
de promoure alguna iniciativa normativa en aquest sentit?

Palma, a 29 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost considera el Govern de les Illes Balears que
tendria una iniciativa per netejar la nostra imatge i palAliar els
efectes negatius, quant a imatge turística i imatge cívica, de les
Illes Balears pel cas d'Andratx?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de Medicina Primària de cada illa, referida a 31 d'octubre del
2006.

Palma, a 1 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de Medicina Primària de cada illa, referida a 31 de novembre
del 2006.

Palma, a 1 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de totes les subvencions que hagi concedit la
Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears durant el 2006.

Palma, a 30 de novembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones han assistit al sopar organitzat per la
consellera d'Immigració dia 21 de novembre per als
participants al programa "5a illa"?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones no pertanyents o participants al programa
"5a illa" han assistit al sopar organitzat per la consellera
d'Immigració dia 21 de novembre?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost total del sopar organitzat per la
consellera d'Immigració dia 21 de novembre per als
participants al programa "5a illa"?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines subvencions ha rebut durant els anys 2004, 2005 i
2006 la Fundació Humanismo y Democracia?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost ha tengut el seminari organitzat per la Fundació
Humanismo y Democracia?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme la Fundació Balears a
l'exterior des de la seva creació fins al 20 de novembre del
2006?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins tallers ha dut a terme TRACI Comunicación, SL
durant l'any 2006 segons contracte subscrit amb la Conselleria
d'Immigració el 30 d'octubre del 2005?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quins materials didàctics ha elaborat TRACI
Comunicación, SL durant l'any 2006 segons contracte subscrit
amb la Conselleria d'Immigració el 30 d'octubre del 2005?

Palma, a 30 de novembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris tècnics i científics avalen l'exclusió del
municipi d'Andratx de l'àmbit del PORN de la Serra de
Tramuntana, quina participació ha tengut en aquesta decisió
l'exdirector general d'Ordenació del Territori, Sr. Jaume
Massot?

Palma, a 1 de desembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin coneixement tenia el Sr. President del Govern de les
Illes Balears de l'incompliment de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts
càrrecs, comès pel director general d'Ordenació del Territori en
tenir aquest una empresa privada al seu domicili?

Atès aquest incompliment, pensa el Sr. Matas ordenar la
incoació del corresponent procediment sancionador?

Donat el desconeixement manifest en el cas del director
general d'Ordenació del Territori, pensa el Sr. Matas prendre
mesures per esbrinar si altres alts càrrecs del Govern es troben
en aquesta mateixa situació?

Palma, a 1 de desembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
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Ha previst el Govern de les Illes Balears la construcció d'un
nou centre educatiu a la localitat de Sencelles? En cas
afirmatiu, quan?

Palma, a 1 de desembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost ha destinat, durant el 2006, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a la millora de camins rurals de les Illes
Balears?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Del pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
a la millora de camins rurals, quina quantitat s'ha destinat a
Mallorca durant el 2006?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Del pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
a la millora de camins rurals, quina quantitat s'ha destinat a
Menorca durant el 2006?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Del pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
a la millora de camins rurals, quina quantitat s'ha destinat a
Eivissa i Formentera durant el 2006?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Del pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
a la millora de camins rurals durant el 2006, quina quantitat
prové de fons propis de la comunitat autònoma?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Del pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
a la millora de camins rurals durant el 2006, quina quantitat
prové d'altres administracions diferents a l'autonòmica? Si n'és
el cas, de quines altres administracions prové?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha tengut en compte el Consell Insular de Menorca a
l'hora de fixar els criteris de concessió d'ajuts a la millora dels
camins rurals i per valorar-ne les propostes?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
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 detallada dels pagaments fets pel Govern de les
Illes Balears, incloent les empreses públiques, per raó del
Mallorca Classic Open de Golf.

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines solAlicituds s'han presentat a la convocatòria de
"beques d'introducció a la investigació en matèria d'agricultura
i pesca a l'àmbit de les Illes Balears" segons Resolució de la
presidenta del FOGAIBA de 27 de gener del 2006?
Especificau-ne el nom i els llinatges.

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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.

Quina és la relació de beneficiaris de la convocatòria de
"beques d'introducció a la investigació en matèria d'agricultura
i pesca a l'àmbit de les Illes Balears" segons Resolució de la
presidenta del FOGAIBA de 27 de gener del 2006?
Especificau-ne el nom i els llinatges.

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines solAlicituds s'han presentat a la convocatòria
d'"ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura
i pesca a l'àmbit de les Illes Balears" segons Resolució de la
presidenta del FOGAIBA de 24 de febrer del 2006?
Especificau-ne el nom i els llinatges.

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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.

Quina és la relació de beneficiaris de la convocatòria
d'"ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura
i pesca a l'àmbit de les Illes Balears" segons Resolució de la
presidenta del FOGAIBA de 24 de febrer del 2006?
Especificau-ne el nom i els llinatges.

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
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.

Quina és la relació d'ajudes concedides per a la
incorporació de joves agricultors durant els anys 2004, 2005 i
2006?
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Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost destinat a l'IBABSA a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera per a l'any 2005-2006, ja sigui
en personal, material, campanyes ...?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les despeses de l'IBABSA a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera per a l'any 2005-2006, ja sigui en
personal, material, campanyes ...?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
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.

Quan pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca arreglar les
deficiències i desperfectes a les obres de restauració de les
sèquies de reg a "s'Ull de s'aigo" al municipi d'Estellencs?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha autoritzat la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports l'ampliació amb estructura fixa del bar de la Llonja
de la Colònia de Sant Jordi?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En cas d'haver autoritzat la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports l'ampliació amb estructura fixa del bar
de la Llonja de la Colònia de Sant Jordi, per què no es va tornar
a subhastar, ja que aquesta ampliació no constava al plec de
condicions ni a la planimetria?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En cas de no haver autoritzat la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports l'ampliació amb estructura
fixa del bar de la Llonja de la Colònia de Sant Jordi, quin és el
motiu pel qual no s'ha dictat cap ordre per retirar la coberta i la
terrassa?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha pagat la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports o qualsevol altre organisme del Govern de les Illes
Balears algun tipus d'indemnització, pels perjudicis soferts, als
concessionaris del bar de la Llonja de la Colònia de Sant Jordi
per les obres dutes a terme durant l'any 2006?
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Palma, a 7 de desembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10545/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
amb Red.es. (Mesa de 7 de desembre del 2006).

RGE núm. 10546/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla de qualitat a les platges. (Mesa de 7 de desembre del
2006).

RGE núm. 10547/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posada en funcionament d'un forn incinerador per a residus
agraris i d'escorxadors a Menorca. (Mesa de 7 de desembre
del 2006).

RGE núm. 10548/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de dinamització turística del municipi d'Alaior. (Mesa de
7 de desembre del 2006).

RGE núm. 10549/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la incidència del nombre d'alumnes universitaris
sobre la transferència per alumne/a feta a la UIB. (Mesa de 7
de desembre del 2006).

RGE núm. 10550/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions
dels "agents de conciliació". (Mesa de 7 de desembre del
2006).

RGE núm. 10551/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a assistència urbanística a l'Ajuntament
d'Andratx. (Mesa de 7 de desembre del 2006).

RGE núm. 10552/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
operació Voramar (I). (Mesa de 7 de desembre del 2006).

RGE núm. 10553/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operació
Voramar (II). (Mesa de 7 de desembre del 2006).

RGE núm. 10554/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a operació Voramar (III). (Mesa de 7 de desembre del 2006).

RGE núm. 10555/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a operació Voramar (IV). (Mesa de 7 de desembre del 2006).

RGE núm. 10557/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a responsabilitats polítiques d'Andratx. (Mesa de 7 de
desembre del 2006).

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines repercussions tindrà per als hospitals i per als
centres de salut de les Illes Balears el conveni signat per part de
la Conselleria de Salut i Consum amb Red.es en el marc del Pla
Avanza?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu del Pla de qualitat a les platges posat en
marxa per part de la Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què suposarà per a Menorca l'entrada en funcionament d'un
forn incinerador per a residus generats en explotacions agràries
i escorxadors?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba actualment el Pla de dinamització
turística del municipi d'Alaior?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Podria el conseller d'Educació i Cultura valorar la
incidència del nombre d'alumnes universitaris sobre la
transferència per alumne/a que el Govern ha fet a la UIB durant
els darrers anys?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les funcions dels anomenats "agents de
conciliació" a les empreses?

Palma, a 5 de desembre del 2006.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines referències tenia el president del Govern de les Illes
Balears del gabinet contractat per donar assistència al
departament d'Urbanisme d'Andratx quan signà el protocol amb
el batlle accidental?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears revisar tots els actes en
els quals ha participat Jaume Massot, exdirector general
d'Ordenació del Territori?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha estat casualitat que persones de l'entorn del Sr. Matas
estiguessin relacionades amb una empresa implicada en
l'operació Voramar?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què el president del Govern de les Illes Balears va rebre
al Consolat de la Mar l'advocat defensor del Sr. Hidalgo?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sr. President del Govern, per què el Govern de les Illes
Balears ha acordat la signatura d'un protocol d'assessorament
urbanístic a l'Ajuntament d'Andratx?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina responsabilitat pensa assumir el president del Govern
davant els esdeveniments del municipi d'Andratx?

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10466/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'una comissió d'investigació sobre tots els
acords, les resolucions, els expedients i les iniciatives del
director general d'Ordenació del Territori, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 7 de desembre del 2006).

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
la Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació d'iniciatives parlamentàries no
legislatives, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple
pel procediment d'urgència.

Exposició de motius

Davant els darrers escàndols polítics ocorreguts a les Illes
Balears amb l’operació anomenada VORAMAR que implica el
director general d’Ordenació del Territori del Govern de les
Illes Balears i per tal de donar la major transparència i
tranquilAlitat a la ciutadania de les Illes Balears és necessari
revisar els criteris seguits en la presa de decisions d’aquesta
direcció general.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució d’una
comissió no permanent d’investigació sobre tots els acords i
resolucions adoptats, els expedients tramitats i les iniciatives
promogudes pel director general d’Ordenació del Territori
durant aquesta legislatura.

Palma, a 1 de desembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Ordre de Publicació

RGE núm. 10423/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió de les barreres arquitectòniques en els
centres escolars. (Mesa de 13 de desembre del 2006).

RGE núm. 10467/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control dels hàbits nutricionals i del consum en
nutrició de la població de les Illes Balears, prevenció de
l'obesitat i foment de la pràctica de l'exercici físic. (Mesa de 13
de desembre del 2006).

RGE núm. 10468/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avaluació de l'impacte sobre el mercat de treball.
(Mesa de 13 de desembre del 2006).

Palma, a 13 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Una societat no avança mentre no tengui en compte que hi
ha persones amb necessitats educatives específiques. 

La integració és un dels objectius més importants que
persegueix la Llei orgànica d’educació. L’article 1, en els seus
dos primers apartats, recull aquesta igualtat de drets:

“A) La calidad de la educación para todo el alumnado,
independientemente de sus condiciones y circunstancias.

B) La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación
y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que deriven de discapacidad.”
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A Balears existeixen a dia d’avui centres escolars que no
poden garantir aquesta igualtat, ja que no estan preparats per
acollir a alumnes amb discapacitat física o sensorial, i si ho fan,
no disposen dels mitjans necessaris, ja que no s’han realitzat les
obres per suprimir les barreres arquitectòniques i dotar-los
d’ascensors que permetin la mobilitat de l’alumnat que es
desplaça en cadira de rodes.

La Conselleria d’Educació del Govern balear ha demostrat
una total desídia cap a aquests centres als quals ha promès en
repetides ocasions que solucionaria el problema i no ha estat
així, duen més de dos anys esperant que s’adaptin les
instalAlacions i no hi ha hagut resposta.

Pareguda situació es produeix amb la manca de personal
especialitzat, que ha d’anar a distints centres i no disposa de
temps suficient per poder realitzar la seva feina; en concret, la
manca de fisioterapeutes és un fet que no es pot obviar.

Si se persegueix una educació de qualitat és imprescindible
posar els mitjans per aconseguir-la i això és una obligació de
l’administració educativa.

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 executar les obres de supressió de barreres
arquitectòniques als centres educatius i a dotar d’ascensors als
centres que ho necessitin per poder garantir la plena integració
de l’alumnat amb discapacitat física o sensorial, en el termini
màxim de dos mesos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la contractació de professionals de
suport i, en concret de  fisioterapeutes, perquè es pugui atendre
la demanda existent als centres escolars.

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.

C)
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

Actualment a Espanya el 14,5% de la societat pateix
obesitat i un 38,5% té sobrepès. BrusselAles estima que fins el
60% de la població de la Unió Europea serà obesa el 2030. A
les Illes Balears, 3 de cada 10 ciutadans pateix sobrepès i fins
al 12% té obesitat afectant aquests problemes a més del 40% de
la nostra població.

Un recent estudi de la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears realitzat entre 2.068 alumnes de 1r
i 6è de Primària i 4t d’ESO, ha posat de manifest que 1 de cada
5 alumnes de 6 a 15 anys de les Illes Balears pateix sobrepès i
quasi 1 de cada 10 és obès.

L’anomenada dieta mediterrània, caracteritzada per la seva
varietat i equilibri, s’està abandonant cada dia més per la
població per adoptar la dieta occidental, fenomen conegut com
a “nutrició de transició”, variant així substancialment el consum
en l’alimentació. És aquest un dels problemes del sobrepès, i
especialment dels problemes de l’obesitat infantil i adolescent.

Segons diversos estudis realitzats són tres els sectors de la
població que mereixen una major atenció en aquest sentit: els
infants i la joventut, les persones grans i les dones.

De l’obesitat i el sobrepès no es poden deslligar algunes de
les malalties cròniques més freqüents en la població, com
malalties cardiovasculars, hipertensió, certs tipus de càncer,
diabetis, etcètera. És indicador d’aquest fet el que 10 dels
factors de risc identificats per la OMS com a claus pel
desenvolupament d’aquestes malalties, 5 estan estretament
relacionats amb l’alimentació i l’exercici físic.

L’obesitat pot arribar a reduir fins a 10 anys l’esperança de
vida d’una persona a més de suposar una important càrrega
econòmica pel sistema públic de salut.

Segons estudis nutricionals realitzats a Espanya, un hàbit
tant senzill com la ingesta de 500 grams diaris de fruita i
verdura, evitaria a nivell estatal, cada any, 11.000 casos de
càncer (7,5% del total) i 5.000 morts per malalties
cardiovasculars (6,6% del total) a més de reduir la incidència
de la diabetis i l’obesitat.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a iniciar de
manera immediata i a continuar posteriorment:

1. Controls anuals de les tendències de consum en
l’alimentació de la població en general de les Illes Balears, fent
especial atenció als sectors de la població amb més risc, tenint
en compte l’edat i el sexe dels ciutadans per a aquests controls.

2. Campanyes informatives per tal de fomentar hàbits
saludables d’alimentació i de pràctica d’exercici físic, atenent
especialment els sectors de població infantil i de gent gran.

3. Campanyes específiques per al foment de la ingesta de
fruites i verdures, dirigides a tota la població.

4. Actuacions necessàries per tal d’establir un sistema eficaç
d’educació alimentària, dirigida en general a tota la població.
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5. Actuacions necessàries per tal de colAlaborar amb el
Ministeri de Sanitat i Consum en el compliment i
desenvolupament de la denominada estratègia NAOS (Nutrició,
Activitat física i Prevenció de l’Obesitat) presentada el passat
10 de febrer de 2005. La principal finalitat de la qual és
millorar els hàbits alimentaris i impulsar la pràctica regular de
l’activitat física entre tots els ciutadans, amb especial atenció
a la prevenció durant l’etapa infantil i juvenil.

6. Programes informatius dedicats al consum en general, als
hàbits alimentaris saludables i al foment de l’exercici físic en
particular, realitzats regularment als mitjans de comunicació
pública de titularitat autonòmica.

Palma, a 27 de novembre del 2006.
La diputada:
Maria Josep Camps i Orfila.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Les accions de l’administració autonòmica s’haurien de dur
a terme amb l’elaboració prèvia d’una avaluació del seu
impacte sobre el mercat de treball i haurien de servir per
prendre decisions i planificar.

El nostre mercat de treball compta amb una alta
temporalitat i una baixa qualificació professional que el fan
molt sensible a la precarietat i  a la baixa productivitat, això
repercuteix al mateix temps sobre el mercat de treball i sobre
la competitivitat empresarial.

L’avaluació hauria de ser el pas previ a qualsevol situació
de l’acció de govern de més d’un exercici: inversions,
planificació, pactes, iniciatives legislatives, etc.

La mesura dels impactes sobre el mercat de treball i la seva
previsió i revisió en el futur haurien de ser elements d’anàlisi
imprescindibles per a l’acció de govern i uns elements
necessaris també per al seu seguiment per part dels agents
socials i econòmics.

Per 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 de manera prèvia a qualsevol
planificació del Govern, una avaluació de l’impacte
d’ocupació, de la qual en formarà part aquella.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que qualsevol document de planificació,
pacte, compromís, etc respecte de les mesures que ha d’adoptar
el Govern de les Illes Balears dugui com a part fonamental els
objectius en matèria d’ocupació, entre els quals s’incloguin: el
nombre potencial de llocs de feina creats, la incidència sobre la
temporalitat o l’estabilitat de l’ocupació, el nivell de formació
dels treballadors, la disponibilitat del sistema de formació
continua i ocupacional per formar-los, l’avaluació dels llocs de
feina indirectes que es poden crear.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir en els documents de planificació la
participació dels agents socials i econòmics, així com la forma
i la periodicitat en la qual es revisaran els indicadors per tal de
valorar com afecta aquella sobre la planificació inicial, en un
procés de millora continua.

Palma, a 23 de novembre del 2006.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 10432/06, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a mesures extraordinàries per a la sequera, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 13 de desembre del 2006).

Palma, a 13 de desembre del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Exposició de motius

Una vegada més des de la Conselleria d’Agricultura es
prenen decisions que afecten de manera important al sector
sense consultar-les-hi i així, una mesura sens dubte important
i necessària, com és la Campanya extraordinària per palAliar els
efectes de la sequera, ha resultat insuficient i no ajustada a les
necessitats dels ramaders de les Illes Balears. 

La sequera que pateixen les Illes no ha permès sembrar (el
poc que hi ha sembrat s’està secant) i, com és sabut, si se
sembra de tardar no rendeix el mateix i s’obtendrà molt poc
menjar. No es tracta, idò, d’un problema puntual, sinó a més
termini.
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La quantitat subvencionada és insuficient. L’aliment
concentrat màxim subvencionat (30 quilograms per cap de
bestiar adult) abastarà, com a molt, fins a finals d’any.

La campanya posa a disposició aliment concentrat, però no
contempla la necessitat de complementar en fibra o volum -
normalment palla- dels quals tampoc se’n disposarà a causa de
la sequera.

La campanya de la conselleria no contempla tota la
ramaderia extensiva i deixa fora el porc negre i el boví
extensiu, que també s’hi hauria d’incloure, i no hauria de perdre
de vista que el vaquí de llet també tindrà el mateix problema.

S’exclouen de les ajudes les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera i es dóna la coincidència que ja en el 2005,
aprofitant la concessió d’ajudes a la sequera per part del
ministeri, la conselleria feu una convocatòria, les condicions de
la qual impossibilitaren que se’n poguessin aprofitar els
pagesos de les Pitiüses.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura i Pesca a:

-Ampliar la dotació econòmica perquè la Campanya
extraordinària per palAliar els efectes de la sequera arribi fins al
mes d’abril.

-Complementar la Campanya extraordinària per palAliar els
efectes de la sequera, posada en marxa pel Govern de les Illes
Balears, amb un altre aliment de fibra i volum.

-Incloure el conjunt de la ramaderia extensiva dins la
Campanya extraordinària per palAliar els efectes de la sequera
posada en marxa pel Govern de les Illes Balears.

-Incloure les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
d’acord amb els consells respectius, dins la Campanya
extraordinària per palAliar els efectes de la sequera posada en
marxa pel Govern de les Illes Balears.

Palma, a 28 de novembre del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2288/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a travessa
hípica. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

El Govern de les Illes Balears ha impugnat en temps i
forma el Decret estatal 716/2005, de creació de la travessa
hípica?

Sí.

Marratxí, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 8505/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a gerència de
l'Agència de Cooperació. (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre
del 2006).

Quin és el motiu del canvi en el requisit per accedir a la
gerència de l'Agència de Cooperació publicada al BOIB de 20
de juny del 2006?

Dotar de flexibilitat la cobertura del lloc de feina.

Palma, 3 de novembre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 8509/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a cursos contra
la violència de gènere. (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del
2006).

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

La participació en les actuacions formatives que ha dut a
terme l’Institut Balear de la Dona durant el 2006 i de les quals
es disposa d’informació són les següents:

- Cursos adreçats al personal docent: 154
- Cursos adreçats a les forces i cossos de seguretat: 60
- Cursos adreçats al personal dels serveis socials: 185
- Cursos adreçats al personal sanitari: 92
- Jornades de salut mental i dona a Eivissa i Menorca: 76
- Jornades contra la violència de gènere adreçades al

personal de les corporacions locals: càrrecs públics, 15;
treballadors/ treballadores socials, 29

- Jornades de tractament no sexista de la informació: 7

Palma, 20 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 8513/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a Servei de
medicació d'habitatges en règim de lloguer. (BOPIB núm. 151
de 13 d'octubre del 2006).
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En quants habitatges de lloguer ha mediat el Servei de
mediació d'habitatges en règim de lloguer durant el primer
semestre del 2006?

La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta que el
Servei de mediació d'habitatges en règim de lloguer durant el
primer semestre del 2006 ha mediat els habitatges següents: a
Inca, 21 habitatges; a Manacor, 15 habitatges.

Palma, 3 de novembre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 8759/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a asfals
deshidratat subministrar a cadascuna de les finques de
Menorca i d'Eivissa. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del
2006).

Quina és la relació de finques, data i quantitat d’alfals
deshidratat subministrat a cada una de les finques de Menorca
i Eivissa al 2006?

Eivissa

Beneficiari: Fiesta, Hotel & Resorts
NIF: b-45-010-808
Data d’entrega: diverses plataformes entregades de juny a

setembre
Quantitat: 260.200 quilos

Beneficiari: Es Tap Nou

NIF: b-07-854-672
Data d’entrega: 30 de juny de 2006
Quantitat: 22.960 quilos

Menorca

Respecte a l’illa de Menorca, l’alfals deshidratat s’ha
repartit a les següents cooperatives: Cooperativa San
Guillermo, Unió de Cooperatives de Menorca (UCAME),
formada per Cooperativa Sant Bartomeu, Sant Martí i Sant
Llorenç.

L’alfals que s’ha repartit a San Guillermo ha estat:
- 473.200 quilos corresponents a la part de participació de

la cooperativa a PLANDISA
- 966.953 quilos corresponents a l’ajuda per la sequera
La forma de repartiment entre les diferents finques, es

detalla en el llistat adjunt.

L’alfals que s’ha repartit a UCAME ha estat:
-  406.350 quilos corresponents a la participació de

PLANDISA
-903.679 quilos corresponents a l’ajuda per la sequera

Aquestes són quantitats repartides en data 31 d’octubre de
2006, quedant pendents encara una part.

Palma, 17 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 8763/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a asfals
deshidratat a les nostres illes (II). (BOPIB núm. 154 de 27
d'octubre del 2006).

Han quedat a Menorca i a Eivissa al 2006 peticions de
subministraments d’alfals deshidratat no cobertes?

Respecte a l’illa d’Eivissa al 2006 el subministrament
d’alfals s’ha repartit a aquelles explotacions que en el seu dia
s’acolliren a la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 16
de març de 2006, per la qual s’aprovava la convocatòria
d’ajudes per a la millora del bestiar lleter i el manteniment dels
aqüífers de Campos-Ses Salines, Pla de Sant Jordi i altres
(BOIB de 23 de març de 2006). No consten altres peticions
d’alfals i per tant, no han quedat totes les peticions cobertes. 

Respecte a l’illa de Menorca, ja s’han entregat un total de
2.750.182 quilos d’alfals deshidratat, dels quals 879.550 quilos
corresponen a la participació de les cooperatives de Menorca
a l’empresa PLANDISA i la resta a la part corresponent a la
sequera.

La campanya de subministrament d’alfals al 2006 encara no
ha finalitzat de manera que queda pendent de subministrament
la part corresponent a l’accionariat de Sat Migjorn i Lleters de
Mallorca, que les cooperatives de Menorca han comprat.

Palma, 17 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 8971/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus
transgènics (II). (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del
2006).

Quantes autoritzacions s’han atorgat, des de juny de 2003
fins a l’actualitat, per al conreu d’organismes genèticament
modificats (transgènics), a qui s’han atorgat i en quines
condicions?

La legislació actual (Llei 9/2003 i RD 178/2004) no
contempla l’autorització o denegació de conreus d’OMG
(Organismes Modificats Genèticament) atès que es tracta de
varietats autoritzades per la Unió Europea i per l’Estat
espanyol. 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 i es crea i regula el Registre
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d’Organismes Modificats Genèticament en la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Dins el registre s’inscriuran les
dades que s’especifiquen a l’annex del decret (vegeu més
endavant) 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 amb altres finalitats.

a) Propietari de la parcelAla
b) Agricultor que cultiva la parcelAla
c) Domicili social del propietari i de l’agricultor
d) 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 del 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.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
SolAlicitud de convocatòria de sessió extraordinària pel

procediment d'urgència. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre del 2006, atès l'escrit 10502/06, presentat pel
Grup Parlamentari Socialista, conformement amb l'establert als
articles 61.2, 92.2 i 95 del Reglament de la Cambra i 24.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acordà d'admetre a
tràmit la solAlicitud de convocatòria de sessió extraordinària per
al debat i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició no de llei
RGE núm. 10466, publicada en aquest BOPIB.

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

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei RGE núm. 7458/06. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de desembre del 2006, atès l'escrit RGE núm. 10433/06,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el
previst a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de
llei esmentada, del paisatge de les Illes Balears (BOPIB núm.
146, de 8 de setembre d'enguany), excepcionalment, fins al
proper dia 15 de gener del 2007.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de desembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 159.

- Pàg. 6820. 3.11. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple. Apartat E)
On diu: ... donarà ara la iniciativa legislativa ...
Hi ha de dir: ... donarà ara suport a la iniciativa legislativa ...
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