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1. PLE DEL PARLAMENT

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de desembre del 2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 7916/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació d'una comissió d'investigació en
relació amb les subvencions rebudes per l'Associació Familiar
de Balears. (BOPIB núm. 147 de 15 de setembre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 10566/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a les repercussions de la conducta
del Govern en matèria de política general d'ordenació del
territori. (Mesa de 10 de gener del 2007).

Palma, a 10 de gener del 2007.
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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds interpelAla la
consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports sobre les
repercussions de la conducta del Govern en matèria de política
general d'ordenació del territori.

El Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds interpelAla
la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del
Govern sobre la política general en matèria d'ordenació del
territori, la conducta del Govern i les seves repercussions, com
ara en el cas d'Andratx.

Palma, a 7 de desembre del 2006.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 10697/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7937/06, relativa a
política en matèria d'agricultura. (Mesa de 10 de gener del
2007).

Palma, a 10 de gener del 2007.
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.
7937/06, relativa a política general en matèria d'agricultura, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el president
del Govern de les Illes Balears anteposi els interessos
partidistes d’aconseguir majories a determinats ajuntaments a
l’interès general del sector primari a l’hora de nomenar els
consellers responsables.

2. El Parlament de les Illes Balears lamenta la desencertada
política d’estudis de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i la
manca d’iniciatives pròpies i mesures estructurals a favor del
sector.

3. El Parlament de les Illes Balears lamenta que no s’hagi
desmentit la sospita generalitzada que darrera l’encàrrec de
determinats estudis s’amaga un desviament de recursos públics
cap a ASAJA.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la manca
d’objectius i prioritats de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
derivi en un mal ús dels recursos públics destinant-los a
fomentar un “cor de corifeus” i mitjans que no tenen altre
objectiu que desqualificar els discrepants.

5. El Parlament de les Illes Balears acorda declarar les Illes
Balears territori lliure de transgènics per considerar que el seu
cultiu requereix un model d’agricultura que no s’adapta a les
condicions geogràfiques de les Illes Balears i ser perjudicial i
incompatible amb el model de producció en base a la qualitat.
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Palma, a 14 de desembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 10618/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a accions d'urgència per a la seguretat del Pati de sa
Lluna d'Alaior. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10619/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a data de realització de la fumigació al Pati de sa
Lluna d'Alaior. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10620/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures per evitar plagues al Pati de sa Lluna
d'Alaior. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10621/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures per a la seguretat de l'escala núm. 1 del
Pati de sa Lluna d'Alaior. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10622/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a accés a les cobertes del Pati de sa Lluna d'Alaior.
(Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10623/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a data de retirada de mobiliari del Pati de sa Lluna
d'Alaior. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10624/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures de neteja i retirada de mobiliari del Pati de
sa Lluna d'Alaior. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10625/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a sistema de protecció del Pati de sa Lluna d'Alaior.
(Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10626/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a data de les mesures per a la seguretat del Pati de sa
Lluna d'Alaior. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10627/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures per a la seguretat del Pati de sa Lluna
d'Alaior. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10628/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a dates d'actuació al Pati de sa Lluna d'Alaior. (Mesa
de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10635/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Rafael Torres Gómez. (Mesa de 10 de
gener del 2007).

RGE núm. 10637/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
educatius de primària i secundària de les illes Pitiüses. (Mesa
de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10678/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reaccions a la Llei de capitalitat.
(Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10699/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a declaracions fetes pel president al
programa "La nit al dia". (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10741/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a atenció a les persones majors al centre de dia
Es Carritxó (Felanitx). (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10742/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a places de cuidadors al centre de dia Es
Carritxó (Felanitx). (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10743/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a serveis al centre de dia Es Carritxó
(Felanitx). (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10744/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a inversió al centre de dia Es Carritxó
(Felanitx). (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10745/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa al centre de dia Es Carritxó (Felanitx). (Mesa
de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10773/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reunions del Sr. Matas (I). (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 10774/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reunions del Sr. Matas (II). (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 44/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i
del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a denúncies dels agents de medi ambient i forestals.
(Mesa de 10 de gener del 2007).
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RGE núm. 45/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i
del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a denúncies tramitades a la Fiscalia o als Jutjats des
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 10 de gener del
2007).

RGE núm. 46/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i
del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a criteris de selecció de denúncies d'agents de medi
ambient i forestals. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 47/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i
del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a denúncies referides a qüestions urbanístiques. (Mesa
de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 48/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i
del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a denúncies tramitades als consells insulars o als
ajuntaments. (Mesa de 10 de gener del 2007).

RGE núm. 49/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i
del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a sancions de la Conselleria de Medi Ambient de
denúncies dels agents de medi ambient o forestals. (Mesa de 10
de gener del 2007).

Palma, a 10 de gener del 2007.
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.

Quines accions ha pres el Govern per complir les
recomanacions fetes, el mes de març del 2005, per un equip de
tècnics, referides a aixecament de plans, estudis de danys a
nivell, estructural, estudi fotogràfic, estudi patrimonial,
prediagnosi de l'edifici i avaluació econòmica?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data d'han realitzat les fumigacions que, segons les
recomanacions fetes pels tècnics referides al Pati de sa Lluna
d'Alaior, eren de realització immediata el març del 2005?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern per complir les
recomanacions fetes, el març del 2005, per un equip de tècnics,
referides a evitar plagues de rosegadors, puces i altres insectes
a l'edifici del Pati de sa Lluna?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern per complir les
recomanacions fetes, el març del 2005, per un equip de tècnics,
referides al mal estat del tram corresponent entre les plantes
segona i tercera de l'escala núm 1?

Palma, a 11 de desembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Han pogut accedir els tècnics d'INESTUR o altres a les
cobertes del Pati de sa Lluna, propietat d'INESTUR, per
avaluar el seu estat de conservació?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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



BOPIB núm. 164 -  12 de gener del 2007 7029

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

En quina data s'ha realitzat la retirada del mobiliari existent
a les diferents habitacions i cambres del Pati de sa Lluna?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern per complir les
recomanacions fetes, el març del 2005, per un equip de tècnics,
referides a la neteja de l'edifici i a la retirada del mobiliari del
Pati de sa Lluna d'Alaior?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa posar un sistema de protecció dels vianants, com
demanen els tècnics amb caràcter immediat ja des de març del
2005 a les obres de l'edifici del Pati de sa Lluna d'Alaior?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data està previst fixar les teules a la coberta de
l'edifici del Pati de sa Lluna d'Alaior?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern per complir les
recomanacions fetes, el març del 2005, per un equip de tècnics,
referides als riscs i als perills de l'edifici del Pati de sa Lluna?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quines dates pensa posar en marxa el Govern les
possibles actuacions urgents de consolidació i seguretat de
l'edifici del Pati de sa Lluna?

Palma, a 11 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

En data 26/11/2004 rebérem de la Vicepresidència i
Conselleria de Relacions Institucionals resposta a la pregunta
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 6574/2004,
dirigida a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, en
relació a si el Sr. Rafael Torres Gómez ocupava algun lloc dins
l'organigrama de la conselleria o dins alguna de les empreses o
els instituts que en depenen.

• Per quin motiu va donar resposta a aquesta solAlicitud
d'informació la Sra. Estaràs, referint-se a la Conselleria de
Relacions Institucionals?

• Ocupa realment el Sr. Rafael Torres algun lloc a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, a alguna de les
empreses o dels instituts que en depenen?

• Des de quan treballa per al Govern de les Illes Balears, per
a empreses o per a instituts que en depenen?

• Quin currículum ha presentat?
• Quines funcions té assignades?
• Quin horari té?
• Quin sou rep per al desenvolupament de les seves tasques?
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• Quines són les tasques que ha desenvolupat des de l'inici de
la seva contractació?

Palma, a 13 de desembre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels centres educatius de primària i secundària de
les illes Pitiüses que trenen llicència d'activitats o d'obertura i
dels que encara no en tenen.

Palma, a 12 de novembre del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

Què opina el Sr. Conseller de les declaracions fetes pels
batles d'Inca i de Manacor demanant compensacions com a
contrapartida a la Llei de capitalitat de Palma, aprovada el
passat 12 de desembre al Parlament de les Illes Balears?

Palma, a 14 de desembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les actuacions de l'Ajuntament de Campos que
justifiquen les declaracions del Sr. President del Govern de les
Illes Balears en el programa "La nit al dia" en les quals
afirmava que l'ajuntament procurava preservar Ses Covetes?

Palma, a 15 de desembre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Està previst només atendre persones majors al centre de dia
Es Carritxó (Felanitx)?

Palma, a 20 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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

Quan es dotaran les places de cuidadors del centre de dia Es
Carritxó (Felanitx)?

Palma, a 20 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Quins serveis es donaran al centre de dia Es Carritxó
(Felanitx)?

Palma, a 20 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Considera el Govern que és proporcional la inversió del
centre de dia Es Carritxó (Felanitx) a les dimensions del lloc?

Palma, a 20 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els motius de la construcció d'un centre de dia a
Es Carritxó (Felanitx) per davant de Felanitx, Portocolom o
S'Horta?

Palma, a 20 de desembre del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quines persones es va reunir el president Jaume Matas
el passat dissabte dia 25 de novembre al Consolat de la Mar a
part dels senyors Rodríguez i Hidalgo?

Palma, a 20 de desembre del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines reunions va mantenir el president Jaume Matas el
dilluns 27 de novembre a part de les que mantengué amb els
senyors Rodríguez i Hidalgo?

Palma, a 20 de desembre del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

Quantes denúncies han estat formulades pels agents de medi
ambient i pels agents forestals de la Conselleria de Medi
Ambient en el termini de la legislatura present?

Palma, a 5 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Quantes de les denúncies formulades pels agents de medi
ambient i pels agents forestals han estat tramitades per la
Conselleria de Medi Ambient davant la Fiscalia o davant els
Jutjats en el termini de la legislatura present?

Palma, a 5 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quin criteri han estat seleccionades les denúncies
formulades pels agents de medi ambient i pels agents forestals
que han estat tramitades per la Conselleria de Medi Ambient
davant la Fiscalia o davant els Jutjats?

Palma, a 5 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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

Quantes denúncies, d'entre les formulades pels agents de
medi ambient i pels agents forestals que han estat tramitades
per la Conselleria de Medi Ambient davant la Fiscalia o davant
els Jutjats es refereixen a qüestions urbanístiques?

Palma, a 5 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quantes denúncies, d'entre les formulades pels agents de
medi ambient i pels agents forestals, se n'ha donat coneixement
als ajuntaments o als consells insulars corresponents en el
termini de la legislatura present?

Palma, a 5 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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

Quantes sancions ha imposat la Conselleria de Medi
Ambient com a resultat de les denúncies formulades pels agents
de medi ambient i pels agents forestals en el termini de la
legislatura present?

Palma, a 5 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10791/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a decret de drets i deures de l'alumnat. (Mesa de 10 de
gener del 2007).

RGE núm. 42/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a autorització d'enllaços elèctrics. (Mesa de 10 de gener del
2007).

RGE núm. 43/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tramitació de les denúncies urbanístiques dels agents de
medi ambient pels ajuntaments i els consells. (Mesa de 10 de
gener del 2007).

Palma, a 10 de gener del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Un element bàsic per al bon funcionament d’un centre
escolar i que influeix positivament o negativament en l’èxit
acadèmic de l’alumnat és, sens dubte, el clima de convivència
escolar.

Al llarg d’aquests darrers anys s’ha produït un augment
progressiu de la sensibilització social envers el clima de la
convivència a les aules. Pel que fa a la comunitat educativa, és
de cada vegada major l’interès que aquesta té per conèixer
mesures educatives per abordar aquesta qüestió.

És per això que les administracions educatives, conscients
d’aquest interès i com a mesura de millora de la qualitat
educativa, han duit, duen i duran a terme tota una sèrie de
mesures per aconseguir un clima de convivència adequat en els
centres educatius.

El Govern de les Illes Balears ha creat recentment
l’Observatori i el Comissionat per a la convivència escolar en
els centres educatius de les Illes Balears (Decret 57/2005, de 20
de maig, modificat pel Decret 74/2005, d’1 de juliol) des del
qual s’ha impulsat i orientat l’elaboració del Decret de qualitat
de la convivència en els centres docents sostinguts amb fons
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que té
com a finalitat “projectar mesures per a la promoció i millora
de la convivència en els centres docents sostinguts amb fons
públics de la comunitat autònoma, mitjançant l’articulació de
mecanismes de relació i de coordinació entre els membres de
la comunitat educativa i entre aquests i l’administració
educativa”.

Per altra banda el passat 23 de març del 2006 el Ministeri
d’Educació i Ciència i els sindicats docents varen subscriure un
acord que preveu la posada en funcionament del pla per a la
promoció i millora de la convivència escolar que, entre d’altres
actuacions, crea l’Observatori estatal de la convivència escolar
i de prevenció de conflictes escolars.

Atesa la importància que té l’alumnat en la comunitat
educativa i els plans de convivència que cada un dels centres
escolars de les Illes Balears haurà de tenir com a conseqüència
de l’aprovació de l’esmentat decret, i atesa la manca de
normativa a la nostra comunitat autònoma sobre els drets i
deures de l’alumnat, ja que ens regim pel Reial Decret
732/1995, de 5 de maig (BOE 131 de 2 de juny del 1995), pel
qual s’estableixen els drets i deures de l’alumnat i les normes
de convivència en els centres, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un decret propi sobre els drets i deures de
l’alumnat en els centres educatius de les Illes Balears, cercant
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el consens adient entre tots els membres de la comunitat
educativa.

Palma, a 29 de desembre del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Les infraestructures d’interconnexió elèctrica entre la
península i Mallorca, entre Mallorca i Eivissa i el tercer enllaç
entre Eivissa i Formentera es va aprovar mitjançant addenda en
la planificació dels sectors d’electricitat i gas 2002-2011.

Aquestes infraestructures s’han planificat territorialment
mitjançant la revisió del Pla director sectorial energètic, Decret
96/2005.

En aquests moments Red Eléctrica España (REE) ha
demanat l’autorització d’adjudicació de la interconnexió
elèctrica entre la península (sortida Moverde) i Mallorca
(arribada Santa Ponça) planificada per ser operativa l’any 2009.

Per altra banda ENDESA ha demanat l’autorització
d’adjudicació dels enllaços entre Mallorca-Eivissa i entre
Eivissa i Formentera, planificats per ser operatius d’any 2008.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

Atès el retard que suposa la falta d’autorització
administrativa per unes infraestructures vitals per assegurar i
millorar el subministrament elèctric a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a tramitar la urgent
autorització de les infraestructures d’interconnexió elèctrica
aprovades en la planificació estatal.

Palma, a 8 de gener del 2007
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Els agents de medi ambient adscrits a la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears recullen en actes
les infraccions urbanístiques que detecten. Aquestes actes són
trameses als ajuntaments i als consells perquè són les
administracions competents en urbanisme i ordenació del
territori i, si es comprova realment que els fets són una
infracció, han d’obrir els corresponents expedients de disciplina
urbanística.

Per altra banda, si s’escau, en aplicació de l’article 7 del
Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora, si una
vegada iniciat el procediment l’òrgan competent (en aquest cas
ajuntament o consell) o l’instructor del procediment considera
que hi ha identitat de subjecte, fet i fonament entre la
presumpta infracció administrativa i una possible falta o
delicte, donaran trasllat de les actuacions al Ministeri Fiscal.

El mecanisme legal descrit és l’únic que pot aplicar el
Govern, vist que és el que a hores d’ara està vigent, i les
administracions han de donar compliment a les normes vigents,
article 9 de la Constitució Espanyola del 1978. A més a més
aquest mecanisme dóna garanties per tal que les denúncies
interposades siguin trameses al fiscal quan tenguin substància
delictiva, atès que només les administracions competents en
urbanisme i ordenació del territori poden conèixer si hi ha o no
llicència i si les actuacions o les obres efectuades són o no
legalitzables.

De la mateixa manera que la Conselleria de Medi Ambient
dóna trasllat de les actes a ajuntaments i consells, és obligat que
aquestes institucions, en l’exercici de les seves responsabilitats,
facin efectives les previsions legals, tramitant els corresponents
expedients de disciplina urbanística i, arribat el cas, donin
trasllat al Ministeri Fiscal quan puguin resultar delictives.

Molt sovint succeeix que els ajuntaments i els consells no
comuniquen les passes posteriors a la recepció de la denúncia,
resultant necessari que la conselleria disposi d’aquesta
informació per poder saber si les actes enviades acaben
arxivades, donen lloc a un expedient o són trameses a Fiscalia.
Per això resulta necessari que els ajuntaments i els consells
informin adequadament la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments i els
consells perquè, en aplicació de la legalitat vigent, obrin els
corresponents expedients de disciplina urbanística quan les
actes dels agents de medi ambient trameses per la Conselleria
de Medi Ambient reflecteixin fets qualificats com infraccions
urbanístiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments i els
consells perquè, en aplicació de la legalitat vigent, trametin les
denúncies a la Fiscalia quan a la vista de la seva informació
considerin que hi ha identitat de subjecte, fet i fonament entre
la presumpta infracció administrativa i una possible falta o
delicte.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments i els
consells a informar la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears dels actes posteriors a la recepció de les
denúncies efectuats per les administracions municipals i
insulars.

Palma, a 8 de gener del 2007.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1240/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a béns
patrimonials de les naus del carrer Aragó. (BOPIB núm. 73
d'11 de febrer del 2005).

Quins béns patrimonials han desaparegut i/o robat de les
naus que el Govern de les Illes Balears utilitza al carrer Aragó
de Ciutat?

No ens consta la desaparició de béns amb aquesta
qualificació. Es trobaren a faltar unes cadires sense cap tipus de
valor patrimonial.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1491/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
magatzem utilitzat per la Conselleria d'Educació (I). (BOPIB
núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

És cert que s'han produït un o diversos robatoris en la nau
que la Conselleria d'Educació i Cultura utilitza com a
magatzem i que està situada al carrer Aragó de Palma, en els
edificis de l'antiga fàbrica Flex? En cas afirmatiu, facilitau un
llistat del material robat i del cost aproximat.

Es trobaren a faltar unes cadires sense cap tipus de valor
patrimonial.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1492/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
magatzem utilitzat per la Conselleria d'Educació (II). (BOPIB
núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Quines eren les mesures de seguretat que tenia la nau que
la Conselleria d'Educació i Cultura utilitza com a magatzem
i que està situada en el carrer Aragó de Palma, en els edificis
de l'antiga fàbrica Flex, abans del robatori del qual ha estat
objecte últimament?

Sistema d'alarmes connectades i les rondes de vigilància
pròpies del servei de seguretat del Govern.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1493/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
magatzem utilitzat per la Conselleria d'Educació (III). (BOPIB
núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Quin és el pla de seguretat que la Conselleria d'Educació
i Cultura ha establert en la nau que la Conselleria d'Educació
i Cultura utilitza com a magatzem i que està situada en el
carrer Aragó de Palma, en els edificis de l'antiga fàbrica Flex,
després dels robatoris que s'hi han produït?

Sistema d'alarmes connectades i les rondes de vigilància
pròpies del servei de seguretat del Govern.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1856/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
previsions de la Conselleria d'Educació en relació a
magatzems. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del 2005).

Quines previsions té la Conselleria d'Educació i Cultura
per dotar-se dels magatzems adients per guardar el material
de les excavacions arqueològiques?

Els necessaris per tal de mantenir el correcte estat dels béns.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1917/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a programes
de foment del patrimoni històric durant el 2004. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).
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Quants de programes o actuacions de foment del patrimoni
històric ha duit a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia,
durant el 2004?

Les competències en matèria de patrimoni històric són
assumides pels respectius consells insulars en virtut de la Llei
6/1994.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha duit a terme, entre
d'altres, actuacions en matèria de foment i difusió dels béns del
patrimoni bibliogràfic, del patrimoni documental i del
patrimoni conservat als museus en els centres que gestiona:
Arxiu del Regne de Mallorca, Biblioteca Pública de Palma,
Biblioteca Pública de Maó, Museu de Mallorca, Museu de
Menorca, Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i Museu
de Muro.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1918/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a programes
de foment del patrimoni històric durant el 2003. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).

Quants de programes o actuacions de foment del patrimoni
històric ha duit a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia,
durant el 2003?

Les competències en matèria de patrimoni històric són
assumides pels respectius consells insulars en virtut de la Llei
6/1994.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha duit a terme, entre
d'altres, actuacions en matèria de foment i difusió dels béns del
patrimoni bibliogràfic, del patrimoni documental i del
patrimoni conservat als museus en els centres que gestiona:
Arxiu del Regne de Mallorca, Biblioteca Pública de Palma,
Biblioteca Pública de Maó, Museu de Mallorca, Museu de
Menorca, Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i Museu
de Muro.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1919/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a programes
de foment del patrimoni històric durant el 2002. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).

Quants de programes o actuacions de foment del patrimoni
històric ha duit a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia,
durant el 2002?

Les competències en matèria de patrimoni històric són
assumides pels respectius consells insulars en virtut de la Llei
6/1994.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha duit a terme, entre
d'altres, actuacions en matèria de foment i difusió dels béns del
patrimoni bibliogràfic, del patrimoni documental i del
patrimoni conservat als museus en els centres que gestiona:
Arxiu del Regne de Mallorca, Biblioteca Pública de Palma,
Biblioteca Pública de Maó, Museu de Mallorca, Museu de
Menorca, Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i Museu
de Muro.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1920/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a programes
de foment del patrimoni històric durant el 2001. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).

Quants de programes o actuacions de foment del patrimoni
històric ha duit a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia,
durant el 2001?

Les competències en matèria de patrimoni històric són
assumides pels respectius consells insulars en virtut de la Llei
6/1994.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha duit a terme, entre
d'altres, actuacions en matèria de foment i difusió dels béns del
patrimoni bibliogràfic, del patrimoni documental i del
patrimoni conservat als museus en els centres que gestiona:
Arxiu del Regne de Mallorca, Biblioteca Pública de Palma,
Biblioteca Pública de Maó, Museu de Mallorca, Museu de
Menorca, Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i Museu
de Muro.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1921/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a programes
de foment del patrimoni històric durant el 2000. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).

Quants de programes o actuacions de foment del patrimoni
històric ha duit a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia,
durant el 2000?
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Les competències en matèria de patrimoni històric són
assumides pels respectius consells insulars en virtut de la Llei
6/1994.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha duit a terme, entre
d'altres, actuacions en matèria de foment i difusió dels béns del
patrimoni bibliogràfic, del patrimoni documental i del
patrimoni conservat als museus en els centres que gestiona:
Arxiu del Regne de Mallorca, Biblioteca Pública de Palma,
Biblioteca Pública de Maó, Museu de Mallorca, Museu de
Menorca, Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i Museu
de Muro.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 7754/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a despeses del
I Congrés d'Educació. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).

Quin ha estat el cost total, especificant les diverses partides
(viatges, hotels, publicitat, etc.), de la celebració del I Congrés
sobre educació, desenvolupat durant el present mes d'octubre?

La creixent preocupació des de tots els àmbits de l'educació
va fer que la Conselleria d'Educació i Cultura cregués oportú la
celebració d'un congrés, en el qual es pogués reflexionar sobre
el present de l'educació a les Illes Balears i els reptes que ens
hem de fixar per aconseguir que l'educació de qualitat sigui una
realitat. A més, aquest congrés es va plantejar també com un
fòrum de reflexió i debat per tal de conèixer totes les visions de
la situació actual de l'educació a les Balears.

Amb la intenció de conèixer bé la realitat i, tal vegada,
descobrir alguns mecanismes per millorar-la, així com el desig
de donar a tothom la possibilitat de participar i fer les seves
aportacions, els dies 20, 21 i 22 d'octubre es va celebrar el
congrés Els reptes de l'educació a les Illes Balears. La
celebració d'aquest congrés, per ser el primer d'aquestes
característiques, va suposar un gran esforç per part de totes les
persones implicades, ja que es combinaven l'organització del
programa i l'organització del congrés (que va reunir més de 500
persones, amb tot el que això suposa).

Atesa la repercussió tant als mitjans de comunicació com a
tots els estaments del món educatiu que varen participar al
congrés i que el varen valorar molt positivament, consideram
que el cost total, 81.187 euros, fou molt ajustat. Aquesta
quantitat es va repartir entre: els conferenciants, un 7% del cost
total; el centre de convencions, un 15% del cost total; viatges,
un 6% del cost total; audiovisuals i traductors, un 14% del cost
total; la impremta i la publicitat, un 10% del cost total; les
habitacions, un 7% del cost total; les hostesses i la gestió, un
13% del cost total; el coffee break dels assistents i els dinars
dels ponents, un 14% del cost total; i la informàtica i els
pannells, un 14% del cost total.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 8247/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a instalAlacions
culturals de titularitat estatal. (BOPIB núm. 111 de 18 de
novembre del 2005).

Té intenció el Govern de les Illes Balears de traspassar als
consells insulars la gestió de les instalAlacions culturals de
titularitat estatal (museus, biblioteques, arxius...)?

El traspàs de competències no depèn exclusivament de la
voluntat del Govern de les Illes Balears.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 8248/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a instalAlacions
culturals de titularitat estatal (II). (BOPIB núm. 111 de 18 de
novembre del 2005).

Per què el Govern de les Illes Balears no ha tingut, a hores
d'ara, cap iniciativa envers la transferència de la gestió de les
instalAlacions culturals de titularitat estatal?

De moment els esforços del Govern de les Illes Balears
s'han centrat en les transferències d'altres competències.

La transferència de la gestió de les instalAlacions culturals
de titularitat estatal no depèn exclusivament de la voluntat del
Govern de les Illes Balears.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 8249/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a instalAlacions
culturals de titularitat estatal (III). (BOPIB núm. 111 de 18 de
novembre del 2005).

Ha mantingut el Govern de les Illes Balears qualque mena
de negociació amb els consells insulars per a la transferència
de la gestió de les instalAlacions culturals de titularitat estatal?

La Conselleria d'Educació i Cultura no ha mantingut
negociacions amb el conjunt dels consells insulars per la
transferència de la gestió de les instalAlacions culturals de
titularitat estatal.
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Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 8250/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a instalAlacions
culturals de titularitat estatal (IV). (BOPIB núm. 111 de 18 de
novembre del 2005).

Quines previsions de futur té el Govern de les Illes Balears
respecte a les instalAlacions culturals de titularitat estatal?

El Govern de les Illes Balears continuarà potenciant i
promocionant les instalAlacions culturals que gestiona, en tots
els seus àmbits.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 9675/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Fundació
Rubió (I). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

En base a quin argument el Govern de les Illes Balears no
s'ha personat a la querella presentada contra els
administradors de la Fundació Rubió?

Per la informació que, com a protectorat, tenim de la
fundació, a hores d'ara no s'ha detectat cap irregularitat que, al
nostre entendre, pogués ser qualificada com d'ilAlicitud penal.
Si hagués estat així el protectorat, tant del govern anterior com
de l'actual, hagués elevat els fets al Ministeri Fiscal. No obstant
això, sí que s'han fet requeriments, observacions i suggeriments
al patronat de la fundació.

De moment, i per la informació que tenim, sembla que el
jutjat responsable del provés penal, Jutjat Central d'Instrucció
número 3 de Madrid, després de més de tres anys de tramitació
del procés i de la investigació dels fets, encara no ha imputat
cap persona ni ha demanat cap informació al protectorat.

Palma, 28 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 9676/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Fundació
Rubió (II). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

Quines circumstàncies o informes està esperant el Govern
de les Illes Balears per decidir intervenir o no la Fundació
Rubió?

Les controvèrsies entre els patrons de la fundació privada
Rubió Tudurí Andrómaco s'estan dilucidant en un procés civil
davant el Jutjat de primera instància número 1 de Maó. La
intervenció temporal de la fundació per part del protectorat
només pot ser acordada per resolució judicial (article 42 de la
Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions).

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura, en les nostres
funcions de protectorat de les fundacions de caire educatiu i
cultural, ens hem posat a disposició de l'esmentat jutjat per dur
a terme totes aquelles actuacions que es considerin oportunes.
A data d'avui no hem rebut cap indicació ni cap escrit del  jutjat
pel qual se'ns demani que el protectorat intervengui
temporalment en la fundació.

Per altra banda permetin recordar-los que les controvèrsies
entre els patrons de la fundació varen sorgir a partir de l'any
2000, és a dir, durant el govern anterior, i a partir de la
informació que consta als expedients el protectorat, durant
aquells anys, mai no va considerar la necessitat d'intervenir la
fundació.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 9816/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a inversions
en el Pla d'infraestructures educatives. (BOPIB núm. 115 de
16 de desembre del 2005).

Quina inversió té prevista per a cadascuna de les escoles
previstes al Pla d'infraestructures educatives?

La previsió inicial es detalla a la relació adjunta.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les
Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 789/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a retorn
dels bous de Costitx a Mallorca. (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Quines gestions ha efectuat fins ara la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'aconseguir el retorn dels bous
de Costitx a Mallorca?

Les gestions de la Conselleria d'Educació i Cultura han estat
encaminades a solAlicitar l'organització i la presentació a
Mallorca d'una exposició temporal dels bous de Costitx.
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Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 854/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'alta direcció (V). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).

Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des del dia 1 de juliol del 2003 fins
al dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria d'Educació
i Cultura, incloent-hi les empreses públiques, el consorcis i les
empreses participades pel Govern que depenguin d'aquesta
conselleria.

- Mariano Isasi, gerent de la Fundació Illes Balears per la
Música (consorci).

- Guillem Crespí Sastre, gerent del COFIU (Consorci per al
Foment d'Infraestructures Universitàries).

- Andreu Obrador Gornals, gerent de l'IBISEC (Institut
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les Illes
Balears).

- Domingo Llull Capó, director tècnic adjunt a direcció de
l'IBISEC (Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals de les Illes Balears).

- Antoni Vera Alemany, gerent del COFUC (Consorci per
al Foment de la llengua catalana i la projecció exterior de la
cultura de les Illes Balears).

- Antoni Colom Negre, coordinador de l'àrea de cultura i
projecció exterior del COFUC (Consorci per al Foment de la
llengua catalana i la projecció exterior de la cultura de les Illes
Balears).

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 1733/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a subvencions al
patrimoni eclesiàstic. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

Per quin motiu no s'han aprovat les subvencions al
patrimoni eclesiàstic, de forma simultània a les tres diòcesis de
les Illes Balears, per part del Govern de les Illes Balears?

No es varen poder signar els tres convenis a la vegada per
tràmits administratius.

Durant el primer semestre de l'any es van signar els
convenis amb els bisbats per a la restauració de diversos béns
immobles del patrimoni històric eclesiàstic.

El conveni instrumental de subvenció entre el Govern de les
Illes Balears i el Bisbat d'Eivissa i Formentera es va signar el
dia 28 de febrer del 2006.

El conveni instrumental de subvenció entre el Govern de les
Illes Balears i el Bisbat de Menorca es va signar el dia 26 de
maig del 2006.

El conveni instrumental de subvenció entre el Govern de les
Illes Balears i el Bisbat de Mallorca es va signar el dia 30 de
juny del 2006.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 1752/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a traspàs de les
competències de cultura. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

Tenint en compte que en el seu dia es van traspassar les
competències en matèria de cultura i patrimoni als consells
insulars, té intenció el Govern de les Illes Balears de
traspassar als consells la gestió de les instalAlacions culturals
titularitat de l'Estat i gestionades per la CAIB (museus,
biblioteques, arxius)?

Per què el Govern de les Illes Balears no ha tingut, a hores
d'ara i en aquesta legislatura, cap iniciativa tendent a
l'esmentat traspàs?

Ha mantingut el Govern de les Illes Balears algun tipus de
negociació amb els consells insulars amb aquesta finalitat?

Quines previsions respecte del futur de les esmentades
instalAlacions té el Govern de les Illes Balears?

La transferència de la gestió de les instalAlacions culturals
de titularitat estatal no depèn exclusivament de la voluntat del
Govern de les Illes Balears. No s'han mantingut negociacions
amb el conjunt dels consells insulars per a la transferència de
la gestió de les instalAlacions culturals de titularitat estatal. Així,
el Govern de les Illes Balears continuarà potenciant i
promocionant les instalAlacions culturals que gestiona.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 2917/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abandó de la
Comissió de coordinació de funció pública. (BOPIB núm. 129
de 21 d'abril del 2006).

No creu el Govern de les Illes Balears que ja és hora que
es defineixi sobre la intervenció, o no, de la Fundació Rubió
Tudurí Andrómaco, després del festival judicial existent?

Les controvèrsies entre els patrons de la fundació privada
Rubió Tudurí Andrómaco s'estan dilucidant en un procés civil
davant el Jutjat de primera instància número 1 de Maó. La
intervenció temporal de la fundació per part del protectorat
només pot ser acordada per resolució judicial (article 42 de la
Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions).
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Des de la Conselleria d'Educació i Cultura, en les nostres
funcions de protectorat de les fundacions de caire educatiu i
cultural, ens hem posat a disposició de l'esmentat jutjat per dur
a terme totes aquelles actuacions que es considerin oportunes.
A data d'avui no hem rebut cap indicació ni cap escrit del  jutjat
pel qual se'ns demani que el protectorat intervengui
temporalment en la fundació.

Per altra banda permetin recordar-los que les controvèrsies
entre els patrons de la fundació varen sorgir a partir de l'any
2000, és a dir, durant el govern anterior, i a partir de la
informació que consta als expedients el protectorat, durant
aquells anys, mai no va considerar la necessitat d'intervenir la
fundació.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 8129/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a Pla Proa.
(BOPIB núm. 148 de 22 de setembre del 2006).

Quins centres educatius van solAlicitar acollir-se al Pla
Proa de suport als centres educatius de primària i secundària
en la convocatòria de febrer d'engany?

CP Migjorn (Bendinat).
CP Ses Quarterades (Calvià).
CP Jaume I (Palmanova).
CP Cas Saboners (Magaluf).
CP Son Ferrer (Son Ferrer).
CP Xaloc (Peguera).
CP Puig de sa Ginesta (Santa Ponça).
CP Ses Rotes Velles (Santa Ponça).

IES Bendinat (Bendinat).
IES Calvià (Santa Ponça).
IES Son Ferrer (Son Ferrer).

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 8593/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
selecció dels centres interessats a participar en el programa
Proa. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del 2006).

Quin ha estat el sistema de selecció dels centres interessats
a participar en el programa Proa?

Atès que es va començar amb el programa Proa durant el
curs escolar 2006-2007 de forma experimental, que el Ministeri
d'Educació i Ciència limita el nombre de centres que hi poden
participar i que el Ministeri d'Educació i Ciència deixà, des del
principi, que les comunitats autònomes seleccionassin els

centres que considerassin oportú, la Conselleria d'Educació i
Cultura es va plantejar implementar el programa en un únic
municipi per tal de poder avaluar així millor els resultats.
D'aquí que es pensàs en un municipi on:

- Més tradició d'alumnat nouvingut hi hagués.
- No hi hagués centres concertats.
- Fos més complexa la coordinació entre els centres escolars.

Per aquests motius, i amb la conformitat del Ministeri
d'Educació i Ciència, es va decidir implementar el programa
Proa al municipi de Calvià.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 8594/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
sistema de difusió per participar en el programa Proa.
(BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del 2006).

Quin sistema de difusió s'ha fet entre els diferents centres
de les Illes Balears per tal de participar en el programa Proa?

Atès que s'està treballant de forma experimental a un únic
municipi i que no ha augmentat el nombre de centres
participants, a dia d'avui no s'ha fet difusió d'aquest programa.
Recordam que aquest programa es treballa conjuntament amb
el Ministeri d'Educació i Ciència.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 8882/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
alumnes amb necessitats educatives (I). (BOPIB núm. 156 de
10 de novembre del 2006).

Quin és el nombre d'alumnes amb necessitats educatives
específiques escolaritzats a centres públics?

Atès que el termini de presentació de les dades actualitzades
de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
encara no ha finalitzat, s'assenyala la darrera informació
actualitzada corresponent al curs escolar 2005-2006.

ANEES: 2.833.
Alumnat de compensació educativa: 8.791.
Total: 11.624.



7040 BOPIB núm. 164 -  12 de gener del 2007

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 8883/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
alumnes amb necessitats educatives (II). (BOPIB núm. 156 de
10 de novembre del 2006).

Quin és el nombre d'alumnes amb necessitats educatives
específiques escolaritzats a centres concertats?

Atès que el termini de presentació de les dades actualitzades
de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
encara no ha finalitzat, s'assenyala la darrera informació
actualitzada corresponent al curs escolar 2005-2006.

ANEES: 1.740.
Alumnat de compensació educativa: 1.885.
Total: 3.625.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 10408/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
contractació de personal per executar el Decret de trilingüisme
(I). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

Des de la Direcció General de Personal Docent la
contractació de personal interí es regeix per una única llista de
professorat interí ordenada en funció de la puntuació de cada
un.

Per tant, per a la contractació de personal per executar el
Decret de trilingüisme s'ha seguit l'ordre rigorós de l'esmentat
llista, amb la condició que el professorat interessat tengués
l'habilitació per a l'ensenyament de la llengua estrangera.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 10409/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
contractació de personal per executar el Decret de trilingüisme
(II). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

Aquesta quantitat depèn del nombre de centres que
s'afegeixin a aquest programa al llarg del temps; per tant no és
computable.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 10410/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
contractació de personal per executar el Decret de trilingüisme
(III). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

Aquest personal té els drets de representació que la norma
estableixi, tant al consell escolar com al claustre de professors.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 10411/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
contractació de personal per executar el Decret de trilingüisme
(IV). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

El sistema de contractació del personal per executar el
Decret de trilingüisme és el mateix sistema que s'usa per cobrir
les necessitats de personal docent de la Conselleria d'Educació
i Cultura.

Adjectivar aquest sistema com a definitiu o transitori no té
sentit atès que les contractacions sempre es fan en funció del
moment i de les necessitats.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 10434/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a centres
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educatius acollits al programa d'elecció de llengua. (BOPIB
núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

Xarxa de centres del programa d'elecció de llengua, curs
2006-2007.

Centres que apliquen el programa a P3, P4 i P5 (2004-2005)

CODI NOM MUNICIPI

07012895 CP Son RulAlan Palma

07002804 CP La Soledat Palma

07003791 CP Máximo Alomar Palma

07002853 CP Santa Isabel Palma

07002841 CP Rei Jaume I Palma

07003687 CC La Consolació Palma

07003675 CC Sagrat Cor Palma

07003456 CC Balmes Palma

07003699 CC Juan de la Cierva Palma

07004795 CP Es Vedrà Sant Josep Eivissa

07004680 CP Can Coix St. Antoni Eivissa

Centres que apliquen el programa a P3 i P4 (2005-2006)

CODI NOM MUNICIPI

07002889 CP Joan Capó Palma

07004138 CP Secar de la Real Palma

07002932 CP Es Vivero Palma

07003651 CC San Alfonso ML Palma

07001526 CC Beat Ramon Llull Inca

07001460 CC La Pureza Inca

07001459 CC Sto. Tomás de A. Inca

07001472 CC La Salle Inca

07008491 CEI Solixent Palma

07003572 Esperança Palma

07003365 CEI La Providència Palma

07003331 CC Sant Felip Neri Palma

07003559 CC S. José de la
Montaña

Palma

07005970 CP Fornells Mercadal Menorca

07001915 CC La Salle Maó Menorca

07004643 CC Sta. Trinidad St. Antoni Eivissa

Centres que apliquen el programa a P3 (2006-2007)

CODI NOM MUNICIPI

07004278 CC Madre Alberta Palma

07000251 EEI Ses Bassetes Port d'Andratx

07000212 CC Ramon Llull Andratx

07004333 CC La Salle Palma

07001319 CC La Consolació Eivissa

Total: 32 centres.

Palma, 27 de desembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Manteniment d'interpelAlacions per al proper període de

sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de gener del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 50/07,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert a l'article 151.3 del Reglament de la Cambra,
acordà d'atendre la petició de manteniment de les
interpelAlacions següents, totes presentades pel grup
parlamentari esmentat:

• RGE núm. 7936/06, relativa a política general del Govern
de les Illes en matèria d'immigració en relació amb
l'escolarització (BOPIB núm. 147, de 15 de setembre del
2006).

• RGE núm. 9004/06, relativa a política general en matèria de
ràdio i televisió públiques (BOPIB núm. 156, de 10 de
novembre del 2006).

• RGE núm. 9005/06, relativa a política general en matèria de
contractació de personal (BOPIB núm. 156, de 10 de
novembre del 2006).

• RGE núm. 9006/06, relativa a política general en matèria de
turisme (BOPIB núm. 156, de 10 de novembre del 2006).

• RGE núm. 9007/06, relativa a política general en matèria de
qualitat de l'escola pública (BOPIB núm. 156, de 10 de
novembre del 2006).

• RGE núm. 9008/06, relativa a política general en matèria de
gestió pressupostària i endeutament (BOPIB núm. 156, de
10 de novembre del 2006).

• RGE núm. 9009/06, relativa a política general en matèria
d'infraestructures sanitàries (BOPIB núm. 156, de 10 de
novembre del 2006).

• RGE núm. 9010/06, relativa a política general d'immigració
(BOPIB núm. 156, de 10 de novembre del 2006).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de funcionaris de carrera del cos

d'administratius del Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 29
de juny del 2004,  aprovà els acords relatius a la modificació de
la plantilla orgànica i d’altres mesures en matèria de personal,
i que a l’apartat 18 s’estableix que durant la present legislatura
es realitzaran  les convocatòries que correspongui,
corresponents a places ocupades per funcionaris interins. 

Atès que els acords esmentats es publicaren al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 48 de dia 16 de
juliol del 2004.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 48, de dia 16 de juliol del 2004,  es publicà la
nova RPT del Parlament de les Illes Balears, on hi figuren dues
places d’administratius adscrites a comissions (AJ) i una plaça
adscrita a protocol (ACRE), ocupades per funcionaris interins
del cos d’administratius.

Atès que les places anteriors estan dotades
pressupostàriament. 

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 145, de 25 d’agost del 2006, es publicaren les
bases de la convocatòria per cobrir les tres places del cos
d’administratius descrites per concurs-oposició en torn lliure,
tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia
26 de juliol del 2006.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents  mitjançant resolució de dia 13 de desembre del
2006, ha fet pública la llista definitiva amb les qualificacions
finals dels aspirants dia 13 de desembre del 2006.

Atès que les persones que han superat les proves selectives
i han obtingut alguna de les 3 places convocades reuneixen els
requisits exigits a la base segona de la convocatòria, per ser
nomenades funcionaris de carrera del cos d’administratrius del
Parlament de les Illes Balears.

         Atès que la Mesa a la sessió celebrada dia 10 de gener del
2007 aprovà els nomenaments com a funcionaris de carrera del
cos d’administratius de les persones que es detallen a
continuació. 

En ús de les facultats previstes a l’article 15 de l’Estatut del
Personal al servei del Parlament de les Illes Balears    

Resolc:

1. Nomenar com a funcionaris de carrera del Parlament de les
Illes Balears del cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears les persones següents:

Relació Grup i nivell Puntuació final
obtinguda

Alberto Nicolás Barceló Crespí C, 20 94,750 punts

Catalina Nicolau Nicolau C, 20 92,125 punts

Alberto Soriano Rosselló C, 20 72,413 punts

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.

4. Que disposen d’un mes per prendre possessió de les places
respectives des de la data de notificació del nomenament, que
els efectes econòmics i administratius seran des de la data
establerta a l’acta de presa de possessió de les places i que, a
més a més, en el moment de prendre possessió els aspirants
triaran la plaça de la seva preferència tot d’acord amb l’ordre
de prelació obtingut en les proves selectives, tot d’acord amb
el que es disposa a la base vuitena de la convocatòria.

5. Que finalment i abans de formalitzar la presa de possessió en
les places assenyalades, es produirà el seu cessament com a
funcionaris interins del cos d’administratius del Parlament de
les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius des de
la data assenyalada a l’acta de cessament com a funcionaris
interins de les persones anteriors.

A la seu del Parlament, a 11 de gener del 2007.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
Nomenament de funcionaris de carrera del cos d'uixers del

Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 29
de juny del 2004,  aprovà els acords relatius a la modificació de
la plantilla orgànica i d’altres mesures en matèria de personal,
i que a l’apartat 18 s’estableix que durant la present legislatura
es realitzaran  les convocatòries que correspongui,
corresponents a places ocupades per funcionaris interins. 

Atès que els acords esmentats es publicaren al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 48 de dia 16 de
juliol del 2004.

Atès que en relació al cos d’uixers a part de dues places
ocupades per funcionaris interins hi ha més places vacants i
dotades pressupostàriament.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 48, de dia 16 de juliol del 2004,  es publicà la
nova RPT del Parlament de les Illes Balears, on hi figuren entre
d’altres sis places d’uixers (ACRE), dues ocupades per
funcionaris interins i les altres vacants.

Atès que les places anteriors estan dotades
pressupostàriament. 

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 145, de 25 d’agost del 2006, es publicaren les
bases de la convocatòria per cobrir les sis places del cos
d’uixers per concurs-oposició en torn lliure, tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia 26 de juliol del
2006.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents  mitjançant resolució de dia 20 de desembre del
2006 ha fet pública la llista definitiva amb les qualificacions
finals dels aspirants dia 20 de desembre del 2006.

Atès que les persones que han superat les proves selectives
i han obtingut alguna de les 6 places convocades, reuneixen els
requisits exigits a la base segona de la convocatòria, per ser
nomenades funcionaris de carrera del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears.

Atès que la Mesa a la sessió celebrada el dia 10 de gener
del 2007, aprovà els nomenaments com a funcionaris de carrera
del cos d’uixers de les persones que es detallen a continuació.

En ús de les facultats previstes a l’article 15 de l’Estatut del
Personal al servei del Parlament de les Illes Balears.

Resolc:

1. Nomenar com a funcionaris de carrera del Parlament de les
Illes Balears del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears
les persones següents:

Relació Grup i
nivell

Puntuació final
obtinguda

Margalida Morey Llaneras D, 16 93,195 punts

Mónica Pastor Portero D, 16 86,595 punts

Miquel Pastor Torres D, 16 72,652 punts

Margarita Irene Barceló Vives D, 16 69,160 punts

Jesús Cardona Martín D, 16 67,393 punts

María del Carmen Pascual Albertí D, 16 65,652 punts

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.

4. Que disposen d’un mes per prendre possessió de les places
respectives des de la data de notificació del nomenament, que
els efectes econòmics i administratius seran des de la data
establerta a l’acta de presa de possessió de les places.

5. Que finalment i abans de formalitzar la presa de possessió en
les places assenyalades, es produirà el cessament com a
funcionaris interins del cos d’uixers del Parlament de les Illes
Balears d’aquells aspirants seleccionats que tinguin aquesta
condició, i amb efectes econòmics i administratius, en aquest
darrer cas, des de la data assenyalada a l’acta de cessament com
a funcionaris interins.

A la seu del Parlament, a 11 de gener del 2007.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Nomenament de funcionari de carrera del cos tècnic de

gestió del Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 29
de juny del 2004,  aprovà els acords relatius a la modificació de
la plantilla orgànica i d’altres mesures en matèria de personal,
i que a l’apartat 18 s’estableix que durant la present legislatura
es realitzaran les convocatòries que correspongui,
corresponents a places ocupades per funcionaris interins. 
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Atès que els acords esmentats es publicaren al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 48, de dia 16 de
juliol del 2004.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 48, de dia 16 de juliol del 2004,  es publicà la
nova RPT del Parlament de les Illes Balears, on hi figura la
plaça de cap de secció de Tresoreria del cos tècnic de gestió
(AAE), ocupada per un funcionari interí del cos tècnic de
gestió.

Atès que la plaça anterior està dotada pressupostàriament.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 145, de 25 d’agost del 2006, es publicaren les
bases de la convocatòria per cobrir la plaça de cap de secció de
tresoreria del cos tècnic de gestió per concurs-oposició en torn
lliure, tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió
celebrada el dia 26 de juliol del 2006.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents,  mitjançant resolució de dia 29 de novembre del
2006, ha fet pública la llista definitiva amb la qualificació final
de l’aspirant seleccionat.

Atès que la persona que ha superat les proves selectives i ha
obtingut la plaça convocada reuneix els requisits exigits a la
base segona de la convocatòria, per ser nomenada funcionari de
carrera del cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes
Balears.

         Atès que la Mesa a la sessió celebrada dia 10 de gener del
2007, aprovà el nomenament com a funcionari de carrera del
cos tècnic de gestió del Sr. Jaume Cerdà Bibiloni. 

En ús de les facultats previstes a l’article 15 de l’Estatut del
Personal al servei del Parlament de les Illes Balears.  

         Resolc:

1. Nomenar-lo com a funcionari de carrera del cos tècnic de
gestió (grup B, nivell 24) del Parlament de les Illes Balears.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.

4. Que disposa d’un mes per prendre possessió de la plaça de
cap de secció de Tresoreria des de la data de notificació del
nomenament, i que els efectes econòmics i administratius seran
des de la data establerta a l’acta de presa de possessió
d'aquesta.

5. Que finalment i abans de formalitzar la presa de possessió en
les places assenyalades, es produirà el seu cessament com a
funcionari interí del cos tècnic de gestió del Parlament de les
Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius, en aquest
darrer cas, des de la data assenyalada a l’acta de cessament com
a funcionari interí.

A la seu del Parlament, a 11 de gener del 2007.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de funcionari de carrera del cos de lletrats

del Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 29
de juny del 2004,  aprovà els acords relatius a la modificació de
la plantilla orgànica i d’altres mesures en matèria de personal,
i que a l’apartat 18 s’estableix que durant la present legislatura
es realitzaran les convocatòries que correspongui,
corresponents a places ocupades per funcionaris interins. 

Atès que els acords esmentats es publicaren al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 48, de dia 16 de
juliol del 2004.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 48, de dia 16 de juliol del 2004,  es publicà la
nova RPT del Parlament de les Illes Balears, i hi figura una
plaça de lletrat del cos de lletrats (AJ), ocupada per un
funcionari interí del cos de lletrats.

Atès que la plaça anterior està dotada pressupostàriament.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 145, de 25 d’agost del 2006, es publicaren les
bases de la convocatòria per cobrir una plaça de lletrat del cos
de lletrats per concurs-oposició en torn lliure, tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia 26 de juliol del
2006.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents  mitjançant resolució de dia 17 de novembre del
2006 ha fet pública la llista definitiva amb la qualificació final
de l’aspirant seleccionat.

Atès que la persona que ha superat les proves selectives i ha
obtingut la plaça convocada, reuneix els requisits exigits a la
base segona de la convocatòria, per ser nomenada funcionari de
carrera del cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears.

Atès que la Mesa, a la sessió celebrada dia 10 de gener del
2007, aprovà el nomenament com a funcionari de carrera del
cos de lletrats del Sr. Miquel Monserrat Bibiloni. 
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En ús de les facultats previstes a l’article 15 de l’Estatut del
Personal al servei del Parlament de les Illes Balears.

Resolc:

1. Nomenar-lo com a funcionari de carrera del cos tècnic de
gestió (grup A, nivell 30) del Parlament de les Illes Balears.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.

4. Que disposa d’un mes per prendre possessió de la plaça de
cap de secció de Tresoreria des de la data de notificació del
nomenament, i que els efectes econòmics i administratius seran
des de la data establerta a l’acta de presa de possessió
d'aquesta.

5. Que finalment i abans de formalitzar la presa de possessió en
les places assenyalades, es produirà el seu cessament com a
funcionari interí del cos tècnic de lletrats del Parlament de les
Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius, en aquest
darrer cas, des de la data assenyalada a l’acta de cessament com
a funcionari interí.

A la seu del Parlament, a 11 de gener del 2007.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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