BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
D.L.M.558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

26 de gener del 2007

VI legislatura

Núm. 166

SUMARI
3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 87/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a colAlegi públic de Llubí.
7076
B) RGE núm. 88/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a colAlegi públic de Llubí (II).
7076
C) RGE núm. 89/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a colAlegi públic de Llubí (III).
7076
D) RGE núm. 93/07, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió de 3
milions d'euros en educació per a acollida i integració d'immigrants.
7077
E) RGE núm. 94/07, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
d'incorporació tardana per nacionalitats.
7077
F) RGE núm. 95/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica.
7077
G) RGE núm. 96/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a Son
Dureta.
7077
H) RGE núm. 97/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a Son
Llàtzer.
7077
I) RGE núm. 98/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
l'Hospital de Manacor.
7077

7070

BOPIB núm. 166 - 26 de gener del 2007

J) RGE núm. 99/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
l'Hospital de Can Misses.
7077
K) RGE núm. 100/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
l'Hospital Verge del Toro.
7078
L) RGE núm. 101/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a centre
concertats a Menorca.
7078
M) RGE núm. 102/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa.
7078
N) RGE núm. 103/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de la llista
quirúrgica a l'Hospital de Son Dureta.
7078
O) RGE núm. 104/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de la llista
quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer.
7078
P) RGE núm. 105/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de la llista
quirúrgica a l'Hospital Verge de Montetoro.
7078
Q) RGE núm. 106/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de la llista
quirúrgica a l'Hospital de Can Misses.
7078
R) RGE núm. 107/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de la llista
quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
7079
S) RGE núm. 108/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat ambulatòria
a l'Hospital de Son Dureta.
7079
T) RGE núm. 109/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat ambulatòria
a l'Hospital de Son Llàtzer.
7079
U) RGE núm. 110/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat ambulatòria
a l'Hospital Verge de Montetoro.
7079
V) RGE núm. 111/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat ambulatòria
a l'Hospital de Can Misses.
7079
X) RGE núm. 112/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat ambulatòria
a l'Hospital de Manacor.
7079
Y) RGE núm. 113/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
l'activitat i despesa de l'Hospital de Son Dureta.
7080
Z) RGE núm. 114/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
l'activitat i despesa de l'Hospital Verge de Montetoro.
7080
AA) RGE núm. 115/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
l'activitat i despesa de l'Hospital de Can Misses.
7080
AB) RGE núm. 116/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
l'activitat i despesa de l'Hospital de Son Llàtzer.
7080
AC) RGE núm. 117/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
l'activitat i despesa de l'Hospital de Manacor.
7080
AD) RGE núm. 118/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (I).
7080
AE) RGE núm. 119/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (II).
7080

BOPIB núm. 166 - 26 de gener del 2007

7071

AF) RGE núm. 120/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (III).
7080
AG) RGE núm. 121/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (IV).
7081
AH) RGE núm. 122/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (V).
7081
AI) RGE núm. 239/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nou centre d'educació infantil i primària a Sencelles.
7081
AJ) RGE núm. 240/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nou centre d'educació infantil i primària a Sencelles (II).
7081
AK) RGE núm. 241/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nou centre d'educació infantil i primària a Sencelles (III).
7081
AL) RGE núm. 245/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a bous de Costitx.
7081
AM) RGE núm. 247/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a crema de sabates a la Xina.
7082
AN) RGE núm. 248/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a la Llei de costes i el president.
7082

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 152/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a aliments caducats a Son Dureta.
7082
B) RGE núm. 153/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a aliments caducats a Son Dureta (II).
7083
C) RGE núm. 154/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a aliments caducats a Son Dureta (III).
7083
D) RGE núm. 259/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses amb el
Sr. Hidalgo (I).
7083
E) RGE núm. 260/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament d'un
aparcament a Andratx (I).
7083
F) RGE núm. 261/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament d'un
aparcament a Andratx (II).
7083
G) RGE núm. 262/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses amb el
Sr. Hidalgo (II).
7083
H) RGE núm. 263/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses amb el
Sr. Hidalgo (III).
7084
I) RGE núm. 264/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses amb el
Sr. Hidalgo (IV).
7084

7072

BOPIB núm. 166 - 26 de gener del 2007

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 6337/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a guia de l'Arxiu de
Menorca.
7084
B) A la Pregunta RGE núm. 6338/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a local de l'Arxiu de
Menorca.
7084
C) A la Pregunta RGE núm. 6339/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nou local de l'Arxiu
de Menorca.
7085
D) A la Pregunta RGE núm. 1755/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nou local per a l'Arxiu
de Menorca.
7085
E) A la Pregunta RGE núm. 1756/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a guia de l'Arxiu de
Menorca.
7085
F) A la Pregunta RGE núm. 8880/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a personal funcionari de
la Conselleria d'Immigració.
7085
G) A la Pregunta RGE núm. 8881/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a personal eventual de
la Conselleria d'Immigració.
7086
H) A la Pregunta RGE núm. 8884/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a projectes de la Fundació
Humanismo y Democracia.
7086
I) A la Pregunta RGE núm. 8885/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a II Pla d'atenció
a les persones immigrades.
7086
J) A la Pregunta RGE núm. 8886/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa personal
funcionari de la Conselleria d'Immigració.
7086
K) A la Pregunta RGE núm. 8887/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a assessors
de la Conselleria d'Immigració.
7086
L) A la Pregunta RGE núm. 8950/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a contractes entre IB3
i SBT i Salom Audio y Video.
7087

(I).

M) A la Pregunta RGE núm. 8970/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus transgènics
7087

N) A la Pregunta RGE núm. 8972/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus transgènics
(III).
7087
O) A la Pregunta RGE núm. 8975/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus transgènics
(VI).
7087
P) A la Pregunta RGE núm. 9121/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Fundació
contra la violència de gènere (I).
7088
Q) A la Pregunta RGE núm. 9122/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Fundació
contra la violència de gènere (II).
7088
R) A la Pregunta RGE núm. 9123/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a viatge de
la consellera d'Immigració a Amèrica del Sud (I).
7088
S) A la Pregunta RGE núm. 9124/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a viatge de
la consellera d'Immigració a Amèrica del Sud (II).
7088
T) A la Pregunta RGE núm. 9125/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Consolat
argentí a les Illes Balears.
7088

BOPIB núm. 166 - 26 de gener del 2007

7073

U) A la Pregunta RGE núm. 9128/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes per
a despeses de manteniment de serveis.
7088
V) A la Pregunta RGE núm. 9129/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes per
a despeses d'inversió.
7089
X) A la Pregunta RGE núm. 9130/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a projectes
de construcció, adaptació, reconversió, equipament i manteniment de places residencials.
7089
Y) A la Pregunta RGE núm. 9131/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a rehabilitació
sociosanitària de les persones amb discapacitat.
7089
Z) A la Pregunta RGE núm. 10395/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE 2006.
7089
AA) A la Pregunta RGE núm. 10396/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE 2006 (II).
7089
AB) A la Pregunta RGE núm. 10397/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE 2006 (III).
7089
AC) A la Pregunta RGE núm. 10398/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE 2006 (IV).
7089
AD) A la Pregunta RGE núm. 10399/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE 2006 (V).
7090
AE) A la Pregunta RGE núm. 10400/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE 2006 (VI).
7090
AF) A la Pregunta RGE núm. 10420/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a sopar amb el sector agrari.
7090
AG) A la Pregunta RGE núm. 10472/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Programa
5a illa (I).
7090
AH) A la Pregunta RGE núm. 10473/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Programa
5a illa.
7090
AI) A la Pregunta RGE núm. 10474/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Programa
5a illa(III).
7090
AJ) A la Pregunta RGE núm. 10475/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Fundació
Humanismo y Democracia.
7090
AK) A la Pregunta RGE núm. 10476/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Fundació
Humanismo y Democracia (II).
7091
AL) A la Pregunta RGE núm. 10477/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Fundació
Balears a l'exterior.
7091
AM) A la Pregunta RGE núm. 10478/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Traci
Comunicación, SL (I).
7091
AN) A la Pregunta RGE núm. 10479/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Traci
Comunicación, SL (II).
7092
AO) A la Pregunta RGE núm. 10501/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nou colAlegi
públic a Sencelles.
7092
AP) A les preguntes RGE núm. 10538/06 a 10544/06 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relatives a millora
de camins rurals i millora de camins rurals (II a VII).
7092

7074

BOPIB núm. 166 - 26 de gener del 2007

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 224/07, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Molt Hble. Sr. President de Govern
de les Illes Balears.
7093
B) RGE núm. 254/07, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatiu a solAlicitud de recaptar la compareixença de l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i Esports.
7093
C) RGE núm. 255/07, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatiu a solAlicitud de recaptar la compareixença de l'Hble.
Sra. Consellera de Salut i Consum.
7093

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació davant el Ple de la Cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 6319/06.

7093

4. INFORMACIONS
A) Substitució a la Diputació Permanent.

7093

BOPIB núm. 166 - 26 de gener del 2007
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 87/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a colAlegi públic de Llubí. (Mesa de 24
de gener del 2007).
RGE núm. 88/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a colAlegi públic de Llubí (II). (Mesa de
24 de gener del 2007).
RGE núm. 89/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a colAlegi públic de Llubí (III). (Mesa de
24 de gener del 2007).
RGE núm. 93/07, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió de 3 milions d'euros en educació per a acollida i
integració d'immigrants. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 94/07, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes d'incorporació tardana per nacionalitats. (Mesa de 24
de gener del 2007).
RGE núm. 95/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 96/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
a Son Dureta. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 97/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
a Son Llàtzer. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 98/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 99/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 100/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 101/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
a centre concertats a Menorca. (Mesa de 24 de gener del
2007).
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RGE núm. 102/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 103/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
la llista quirúrgica a l'Hospital de Son Dureta. (Mesa de 24 de
gener del 2007).
RGE núm. 104/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
la llista quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 24 de
gener del 2007).
RGE núm. 105/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
la llista quirúrgica a l'Hospital Verge de Montetoro. (Mesa de
24 de gener del 2007).
RGE núm. 106/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
la llista quirúrgica a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 24 de
gener del 2007).
RGE núm. 107/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
la llista quirúrgica a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 24 de
gener del 2007).
RGE núm. 108/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
ambulatòria a l'Hospital de Son Dureta. (Mesa de 24 de gener
del 2007).
RGE núm. 109/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
ambulatòria a l'Hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 24 de gener
del 2007).
RGE núm. 110/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
ambulatòria a l'Hospital Verge de Montetoro. (Mesa de 24 de
gener del 2007).
RGE núm. 111/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
ambulatòria a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 24 de gener
del 2007).
RGE núm. 112/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
ambulatòria a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 24 de gener
del 2007).
RGE núm. 113/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de l'activitat i despesa de l'Hospital de Son Dureta. (Mesa de
24 de gener del 2007).
RGE núm. 114/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de l'activitat i despesa de l'Hospital Verge de Montetoro.
(Mesa de 24 de gener del 2007).
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Palma, a 24 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 115/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de l'activitat i despesa de l'Hospital de Can Misses. (Mesa de
24 de gener del 2007).
RGE núm. 116/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de l'activitat i despesa de l'Hospital de Son Llàtzer. (Mesa de
24 de gener del 2007).
RGE núm. 117/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de l'activitat i despesa de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 24
de gener del 2007).
RGE núm. 118/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (I). (Mesa de 24 de gener del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Per quins motius s'han retardat les obres d'ampliació del
colAlegi públic Duran-Estrany de Llubí?
Palma, a 10 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

RGE núm. 119/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (II). (Mesa de 24 de gener del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 120/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (III). (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 121/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (IV). (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 122/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors
assistencials (V). (Mesa de 24 de gener del 2007).

B)
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.
Té la Conselleria d'Educació i Cultura algun estudi que
garanteixi la seguretat de l'alumnat i de tota la comunitat
educativa del colAlegi públic Duran-Estrany de Llubí mentre
durin les obres?

RGE núm. 239/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou centre d'educació infantil i
primària a Sencelles. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 240/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou centre d'educació infantil i
primària a Sencelles (II). (Mesa de 24 de gener del 2007).

Palma, a 10 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

RGE núm. 241/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou centre d'educació infantil i
primària a Sencelles (III). (Mesa de 24 de gener del 2007).

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.

RGE núm. 245/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a bous de Costitx. (Mesa de 24 de gener del 2007).

Ha fet alguna gestió la Conselleria d'Educació i Cultura per
reubicar l'alumnat del CP Duran-Estrany de Llubí mentre durin
les obres? En cas afirmatiu, quina?

RGE núm. 247/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a crema de sabates a la Xina. (Mesa de 24 de gener
del 2007).
RGE núm. 248/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a la Llei de costes i el president. (Mesa de 24 de gener
del 2007).

Palma, a 10 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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a l'Hospital de Son Dureta, referit als mesos d'octubre,
novembre i desembre del 2006.

D)
Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 què s'han invertit els 3.025.175 euros destinats a
educació que va aportar el Ministeri de Treball i Afers Socials
en virtut de l'acord amb la comunitat autònoma per a suport a
l'acollida i la integració d'immigrants per al 2006?
Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Son Llàtzer, referit als mesos d'octubre,
novembre i desembre del 2006.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes d'incorporació tardana hi ha hagut a
Balears de setembre a desembre del 2006, per nacionalitat i per
illes? Indicau també, dels espanyols, quants n'hi ha que són de
les mateixes Illes Balears.
Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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 escrita.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de Medicina Primària de cada illa, referida a 31 de desembre
del 2006.
Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Manacor, referit als mesos d'octubre, novembre
i desembre del 2006.
Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Can Misses, referit als mesos d'octubre,
novembre i desembre del 2006.
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Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Quina ha estat l'evolució de l'activitat quirúrgica i de la
llista d'espera durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de Son
Dureta? Detallau-ne les entrades i sortides, per totals, per
terminis de 0 a 3 mesos i de 3 a 6 mesos.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Verge del Toro, referit als mesos d'octubre,
novembre i desembre del 2006.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats de Menorca, referit als mesos d'octubre,
novembre i desembre del 2006.
Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Quina ha estat l'evolució de l'activitat quirúrgica i de la
llista d'espera durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de Son
Llàtzer? Detallau-ne les entrades i sortides, per totals, per
terminis de 0 a 3 mesos i de 3 a 6 mesos.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats a Eivissa, referit als mesos d'octubre,
novembre i desembre del 2006.

Quina ha estat l'evolució de l'activitat quirúrgica i de la
llista d'espera durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de
Montetoro? Detallau-ne les entrades i sortides, per totals, per
terminis de 0 a 3 mesos i de 3 a 6 mesos.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

Palma, a 11 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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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Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quina ha estat l'evolució de l'activitat quirúrgica i de la
llista d'espera durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de Can
Misses? Detallau-ne les entrades i sortides, per totals, per
terminis de 0 a 3 mesos i de 3 a 6 mesos.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'evolució de l'activitat quirúrgica i de la
llista d'espera durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de
Manacor? Detallau-ne les entrades i sortides, per totals, per
terminis de 0 a 3 mesos i de 3 a 6 mesos.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quina ha estat l'activitat ambulatòria durant els anys 2005
i 2006 a l'Hospital Verge de Montetoro? Detallau consultes
externes, proves diagnòstiques i balanç del nombre de
ressonàncies i altres proves (mamografies, TAC, PET, ...),
entrades a concert amb privades en contrast per les realitzades
amb mitjans propis.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'activitat ambulatòria durant els anys 2005
i 2006 a l'Hospital de Son Dureta? Detallau consultes externes,
proves diagnòstiques i balanç del nombre de ressonàncies i
altres proves (mamografies, TAC, PET, ...), entrades a concert
amb privades en contrast per les realitzades amb mitjans propis.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quina ha estat l'activitat ambulatòria durant els anys 2005
i 2006 a l'Hospital de Can Misses? Detallau consultes externes,
proves diagnòstiques i balanç del nombre de ressonàncies i
altres proves (mamografies, TAC, PET, ...), entrades a concert
amb privades en contrast per les realitzades amb mitjans propis.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'activitat ambulatòria durant els anys 2005
i 2006 a l'Hospital de Son Llàtzer? Detallau consultes externes,
proves diagnòstiques i balanç del nombre de ressonàncies i
altres proves (mamografies, TAC, PET, ...), entrades a concert
amb privades en contrast per les realitzades amb mitjans propis.

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.
Quina ha estat l'activitat ambulatòria durant els anys 2005
i 2006 a l'Hospital de Manacor? Detallau consultes externes,
proves diagnòstiques i balanç del nombre de ressonàncies i
altres proves (mamografies, TAC, PET, ...), entrades a concert
amb privades en contrast per les realitzades amb mitjans propis.
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Quina ha estat l'evolució incremental d'activitat i despesa
durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de Son Dureta?

Quina ha estat l'evolució incremental d'activitat i despesa
durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de Manacor?

Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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.

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.
Quina ha estat l'evolució incremental d'activitat i despesa
durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital Verge de Montetoro?
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quins són els indicadors d'estada mitjana, d'índex
infermera/llit i de rendiment quirúrgic durant els anys 2005 i
2006 a l'Hospital de Son Dureta?
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quina ha estat l'evolució incremental d'activitat i despesa
durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quins són els indicadors d'estada mitjana, d'índex
infermera/llit i de rendiment quirúrgic durant els anys 2005 i
2006 a l'Hospital Verge de Montetoro?
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quina ha estat l'evolució incremental d'activitat i despesa
durant els anys 2005 i 2006 a l'Hospital de Son Llàtzer?
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 són els indicadors d'estada mitjana, d'índex
infermera/llit i de rendiment quirúrgic durant els anys 2005 i
2006 a l'Hospital de Can Misses?
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Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 són els indicadors d'estada mitjana, d'índex
infermera/llit i de rendiment quirúrgic durant els anys 2005 i
2006 a l'Hospital de Son Llàtzer?
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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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.
D'acord amb la resposta a la pregunta RGEP núm.
10501/06, el Govern té previst l'inici de les obres de
construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària de
dues línies a Sencelles el mes de març o abril d'aquest any.
Quin és el cost previst per a la construcció d'aquest nou centre?
Palma, a 17 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els indicadors d'estada mitjana, d'índex
infermera/llit i de rendiment quirúrgic durant els anys 2005 i
2006 a l'Hospital de Manacor?
Palma, a 11 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

AK)
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.
D'acord amb la resposta a la pregunta RGEP núm.
10501/06, el Govern té previst l'inici de les obres de
construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària de
dues línies a Sencelles el mes de març o abril d'aquest any. A
quina partida pressupostària hi ha la consignació necessària per
a la construcció i l'equipament d'aquest centre?
Palma, a 17 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, 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.
D'acord amb la resposta a la pregunta RGEP núm.
10501/06, el Govern té previst l'inici de les obres de
construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària de
dues línies a Sencelles el mes de març o abril d'aquest any. En
quina situació es troba el projecte d'execució d'aquest nou
centre?
Palma, a 17 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Segons les gestions realitzades per la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears en relació
amb els Bous de Costitx, quines actuacions es tenen previstes
per a l'any 2007?
Palma, a 18 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Arran de la crema de sabates mallorquines a Zhejiang, a la
Xina, quines actuacions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 19 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
En relació amb les declaracions fetes pel president del
Govern de les Illes Balears en relació amb l'aplicació de la Llei
de costes:
• Quins articles de la Llei de costes considera el president del
Govern de les Illes Balears que no s'haurien d'aplicar?
• Pensa el president del Govern de les Illes Balears que la
Llei de costes s'hauria de deixar d'aplicar en alguns punts de
les Illes Balears, arreu de les Illes o a tot l'Estat?
• Es pensen organitzar des del Govern de les Illes Balears
manifestacions en defensa de l'ocupació clandestina del
litoral en el cas que des de l'Estat es prenguin actuacions
per recuperar el domini públic? En cas afirmatiu, ho farà en
tots els casos o només en segons quins?

RGE núm. 154/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aliments caducats a Son Dureta (III),
a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 259/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses
amb el Sr. Hidalgo (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals pel procediment
d'urgència. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 260/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'un aparcament a Andratx (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals pel procediment
d'urgència. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 261/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'un aparcament a Andratx (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals pel
procediment d'urgència. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 262/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses
amb el Sr. Hidalgo (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals pel procediment
d'urgència. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 263/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses
amb el Sr. Hidalgo (III), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals pel procediment
d'urgència. (Mesa de 24 de gener del 2007).
RGE núm. 264/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses
amb el Sr. Hidalgo (IV), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals pel procediment
d'urgència. (Mesa de 24 de gener del 2007).

Palma, a 19 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 24 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 152/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aliments caducats a Son Dureta, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
24 de gener del 2007).
RGE núm. 153/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aliments caducats a Son Dureta (II),
a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 24 de gener del 2007).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Per quin motiu es varen servir menjars caducats a l'Hospital
de Son Dureta?
Palma, a 12 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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 la Comissió no
permanent de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i aplicació del
procediment d'urgència.

Quines accions ha dut a terme la Conselleria de Salut i
Consum i/o l'Ibsalut quant als aliments caducats a l'Hospital de
Son Dureta?
Palma, a 12 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Motivació de la urgència:
La greu alarma social que està causant el cas de corrupció
que s'està investigant a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de
respostes convincents per part del president del Govern i del
Govern de les Illes Balears i les noves informacions que hi
impliquen més membres del Govern de les Illes Balears.
Quan el Sr. Rodríguez s'interessà pel tancament d'un
aparcament a Andratx, ho va fer com a conseller d'Interior, com
a secretari general del PP o com a "amic" del Sr. Hidalgo?

C)
Palma, a 22 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina incidència tenen sobre els serveis que reben els
pacients els diferents plans anunciats per la consellera de Salut
i Consum?
Palma, a 12 de gener del 2007.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i aplicació del
procediment d'urgència.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i aplicació del
procediment d'urgència.
Motivació de la urgència:
La greu alarma social que està causant el cas de corrupció
que s'està investigant a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de
respostes convincents per part del president del Govern i del
Govern de les Illes Balears i les noves informacions que hi
impliquen més membres del Govern de les Illes Balears.
Per quin motiu s'interessà el conseller d'Interior pel nom del
magistrat que havia ordenat el tancament d'un aparcament al
municipi d'Andratx?

Motivació de la urgència:
La greu alarma social que està causant el cas de corrupció
que s'està investigant a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de
respostes convincents per part del president del Govern i del
Govern de les Illes Balears i les noves informacions que hi
impliquen més membres del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 22 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quins assumptes ha mantingut el conseller d'Interior
converses amb l'exbatlle d'Andratx, Sr. Hidalgo, utilitzant
mitjans públics adscrits a la seva conselleria?
Palma, a 22 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i aplicació del
procediment d'urgència.

7084

BOPIB núm. 166 - 26 de gener del 2007
Palma, a 22 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Motivació de la urgència:
La greu alarma social que està causant el cas de corrupció
que s'està investigant a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de
respostes convincents per part del president del Govern i del
Govern de les Illes Balears i les noves informacions que hi
impliquen més membres del Govern de les Illes Balears.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Per quin motiu el conseller d'Interior digué al Sr. Hidalgo
que els havien "metido el miedo en el cuerpo", abans que
aquest fos detingut?

Ordre de Publicació
A)

Palma, a 22 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Pregunta RGE núm. 6337/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a guia de
l'Arxiu de Menorca. (BOPIB núm. 101 de 16 de setembre del
2005).

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i aplicació del
procediment d'urgència.
Motivació de la urgència:
La greu alarma social que està causant el cas de corrupció
que s'està investigant a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de
respostes convincents per part del president del Govern i del
Govern de les Illes Balears i les noves informacions que hi
impliquen més membres del Govern de les Illes Balears.
Qui havia "metido el miedo en el cuerpo" al conseller
d'Interior, segons aquest manifestà al Sr. Hidalgo, exbatlle
d'Andratx??

Es té previst publicar una guia de l'Arxiu de Menorca?
Es preveu per l'any 2007 la publicació de la Guia de l'Arxiu
Històric de Maó. En aquests moments podeu trobar la
informació de l'arxiu a:
L'Arxiu Històric de Maó: Ahir i Avui/Juan F. Sánchez
Nistal (sic)
En: Estudis Baleàrics. 0212/3703. Palma de Mallorca. n. 78-79.
Plana web:
http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
S'ha publicat també l'inventari i estudi del fons de la
Universitat de Maó, un dels que es conserva a l'Arxiu Històric
Provincial de Maó:
Arxiu de la Universitat de Maó: Inventari del seu
fons/redactat per Francesc Hernández Sanz; pròleg Juan
Francisco Sánchez Nistal. Maó (Menorca): Ajuntament: Institut
Menorquí d'Estudis, 2000.
Palma, 4 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Palma, a 22 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Ordre de Publicació
B)
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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i aplicació del
procediment d'urgència.
Motivació de la urgència:
La greu alarma social que està causant el cas de corrupció
que s'està investigant a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de
respostes convincents per part del president del Govern i del
Govern de les Illes Balears i les noves informacions que hi
impliquen més membres del Govern de les Illes Balears.
Quins temes han tractat el conseller d'Interior, el president
del Govern i el Sr. Hidalgo a les seves reunions al Consolat de
la Mar?

A la Pregunta RGE núm. 6338/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a local de
l'Arxiu de Menorca. (BOPIB núm. 101 de 16 de setembre del
2005).
Es disposa d'algun informe tècnic de l'estat del local de
l'Arxiu de Menorca?
No existeix un informe tècnic concret del local de l'Arxiu
Històric de Maó. Es realitzen, si s'escau, inspeccions o
informes puntuals de les necessitats que sorgeixen a l'edifici.
Palma, 4 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 6339/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nou local de
l'Arxiu de Menorca. (BOPIB núm. 101 de 16 de setembre del
2005).
Es té previst habilitar un nou local per a l'Arxiu Històric de
Menorca? En cas afirmatiu, en quin moment del procés es
troba aquesta previsió?
Les gestions de la Conselleria d'Educació i Cultura han estat
encaminades a trobar un local proper a l'edifici per
complementar les dependències de l'actual Biblioteca i Arxiu
Històric de Maó.

L'Arxiu Històric de Maó: Ahir i Avui/Juan F. Sánchez
Nistal (sic).
En: Estudis Baleàrics. 0212/3703. Palma de Mallorca. n. 78-79.
Plana web:
http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
S'ha publicat també l'inventari i l'estudi dels fons de la
Universitat de Maó, un dels que es conserva a l'Arxiu Històric
Provincial de Maó:
Arxiu de la Universitat de Maó: Inventari del seu
fons/redactat per Francesc Hernández Sanz; pròleg Juan
Francisco Sánchez Nistal. Maó (Menorca); Ajuntament: Institut
Menorquí d'Estudis, 2000.
Palma, 4 de gener del 2007.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha realitzat les gestions
davant el Ministeri de Cultura.
Palma, 4 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1755/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nou local per
a l'Arxiu de Menorca. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).
Si es té previst habilitar un nou local per a l'Arxiu Històric
de Menorca, quines passes s'han fet en aquest sentit? Quina
previsió o quin calendari es preveu per a l'execució d'aquest
projecte?
Les gestions de la Conselleria d'Educació i Cultura han estat
encaminades a trobar un local proper a l'edifici per
complementar les dependències de l'actual Biblioteca i Arxiu
Històric de Maó.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 8880/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a personal
funcionari de la Conselleria d'Immigració. (BOPIB núm. 156
de 10 de novembre del 2006).
Relació de tot el personal funcionari de carrera i interí que
treballa a la Conselleria d'Immigració, incloent-hi les
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les
empreses participades, en data 23-10-2006.
Unitat

Ocupació

Llocs
base
conseller

Secretària
personal
Xofer
Tècnic
superior
Auxiliar
Auxiliar

La Conselleria d'Educació i Cultura ha realitzat les gestions
davant el Ministeri de Cultura.

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Ordenan.

Palma, 4 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.
Secretar.
General

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1756/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a guia de
l'Arxiu de Menorca. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).
Es té previst publicar una guia de l'Arxiu Històric de
Menorca?
Es preveu per l'any 2007 la publicació de la Guia de l'Arxiu
Històric de Maó. En aquests moments es pot trobar informació
de l'arxiu a:
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Secretària
personal
Cap de
servei de
SG
Cap de
Secció I
Cap de
Secció II
Cap de
Secció III
Cap de
Secció IV
Cap de
Secció V
Cap de
Negociat I

Personal

RA
*

Cos

SP
*

Carreras Rodrigo,M.
Pizà Rigo, M.

FC
FI

D
D

LD
C

Arbona Bugeda,J.A.
Arquero Vinuesa,
M.L.
Espigares Espigares,
E.
López Noves, J.
Maza García, M.
Tomás Navarro, E.
Torrens Trias, C.
Fernández Oliver, T.

FI

A

C

FC

D

C

FI
FC
FI
FI
FC
FC

D
D
D
D
E
D

C
C
C
C
C
C

FC

D

LD

Toll Messia, F.

FC

A

LD

Morey Pallicer, A.M.
Caldentey Ferrer.
I.M.

FC

B

C

FC

B

C

Loriente Ducret, S.

FC

A

C

Baeza Ruiz, P.

FC

C

C

García Salom, J.D.

FC

C

C

FC

D

C

Vidal Foroughi, M.L.
Mascaró Artigues, M.
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Secretari
personal
Cap de
servei
Cap de
Secció II
Cap de
Negociat I
Secretària
personal
Cap de
servei
Cap de
secció I

Ordre de Publicació
Escriche Cots, A.

FC

D

LD

Gornals Gornals, C.

FC

A

C

Canillas Ferris, F.J.

FC

B

C

Crespí Busquets, M.

FC

C

C

Esteva Monjo, A.
Quevedo García, J.M.

FC

D

LD

FC

A

LD

FC

C

C

Almorox Jiménez, Y.

RA: Relació administrativa
SP: Sistema de provisió

I)
A la Pregunta RGE núm. 8885/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a II
Pla d'atenció a les persones immigrades. (BOPIB núm. 156 de
10 de novembre del 2006).
Quines actuacions s'han dut a terme dins el que preveu el
II Pla d'atenció a les persones immigrades? Quin cost ha
tengut cada una d'aquestes?
La Conselleria d'Immigració i Cooperació, en data 13 de
novembre va donar resposta a la pregunta parlamentària RGE
núm. 8595/06, amb el títol "II Pla d'atenció a les persones
immigrades"; i amb el següent text: "Quines actuacions s'han
dut a terme dins el que preveu el II Pla d'atenció a les persones
immigrades? Quin cost ha tengut cada una d'aquestes?"

Palma, 7 de desembre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Palma, 4 de desembre del 2006.
La Consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 8881/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a personal
eventual de la Conselleria d'Immigració. (BOPIB núm. 156 de
10 de novembre del 2006).

La documentació 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
J)

Relació de tot el personal eventual que treballa a la
Conselleria d'Immigració, incloent-hi les empreses públiques,
els consorcis, les fundacions i les empreses participades.
Càrrec

Cap de
gabinet
Assessor
tècnic
Assessor
tècnic
Cap de
secretaria

Nom

Data
Nomen.

Retribuc.
anuals

RD*

Giorgio, M.L.

24-10-05

47.835,01

DE

Henry A.Pinto

26-10-05

47.835,01

DE

Mentik Duncan, K.

01-08-06

39.264,70

DE

Alvarado Pastor, E.

26-01-06

22.698,96

DE*

A la Pregunta RGE núm. 8886/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa
personal funcionari de la Conselleria d'Immigració. (BOPIB
núm. 156 de 10 de novembre del 2006).
Quines actuacions ha dut a terme la Fundació Balear
contra la violència de gènere? Quin ha estat el cost de cada
una d'aquestes?
D'acord amb el títol i amb la formulació de la pregunta, no
queda clar quina és la informació que solAlicita la Sra.
Diputada.
Palma, 5 de desembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

RD: Règim de dedicació
DE: Dedicació exclusiva
Palma, 7 de desembre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 8884/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a projectes de
la Fundació Humanismo y Democracia. (BOPIB núm. 156 de
10 de novembre del 2006).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 8887/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
assessors de la Conselleria d'Immigració. (BOPIB núm. 156
de 10 de novembre del 2006).
Relació d'assessors de la Conselleria d'Immigració i
Cooperació, detallant noms i retribucions.
-Assessor tècnic: Sr. Henry Pinto.
Retribucions anuals: 46.897,07 euros
-Assessor tècnic: Sra. Kate Mentink Duncan.
Retribucions anuals: 39.264,70 euros.
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Palma, 7 de desembre del 2006.
La Consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

de les índies transgènic, en concret la varietat DKC6575, amb
una superfície total d'unes 5 hectàrees, amb les següents
referències cadastrals:
Municipi

Polígon

ParcelAla

Palma de Mallorca
Palma de Mallorca

37
44

201
07

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 8950/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a contractes
entre IB3 i SBT i Salom Audio y Video. (BOPIB núm. 156 de
10 de novembre del 2006).
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Palma, 16 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Còpia dels contractes entre IB3 Televisió i les empreses
SBT (Serveis Balears de Televisió SL) i Salom Audio y Video
SL.

Ordre de Publicació

La solAlicitud de documentació s'ha de denegar en aquest
cas donada l'existència de béns i drets de tercers garantits per
la Constitució que poden resultar afectats.

N)

Els dos contractes esmentats a la solAlicitud de
documentació han estat subscrits per les societats mercantils
Televisió de les Illes Balears, SA i Ràdio de les Illes Balears,
SA. Les dues societats estan sotmeses en la seva relació amb
tercers al dret privat. El funcionament en el mercat de les dues
societats està sotmès, per tant, a l'ordenament jurídic privat. En
funció d'això, el règim de contractació de les dues societats
pertany a l'àmbit exclusiu de la gestió privada.

Quin control es du a terme sobre el consum, la distribució
i la comercialització de llavors d'organismes genèticament
modificats (transgènics)?

Juntament a aquesta argumentació, que resulta definitiva, la
Constitució, a l'article 38, protegeix la lliure competència dels
comerciants que operen en el mercat. La documentació
solAlicitada, en el cas que es faci pública, podria situar els
empresaris que contracten amb l'EPRTIB en una situació de
desavantatge competitiu i l'EPRTIB no podria de cap manera
proporcionar unilateralment publicitat a uns contractes en els
quals participen altres parts. Els documents contractual són,
com recorda la jurisprudència, acords de voluntats que afecten
persones privades i són, per tant, confidencials.
El Codi del comerç, la Llei de societats anònimes o la Llei
de defensa de la competència són altres normes que evidencien
la improcedència de facilitar públicament la documentació
solAlicitada.
Santa Ponça, 27 de novembre del 2006.
La directora general de l'EPRTIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 8970/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus
transgènics (I). (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del
2006).
Quantes hectàrees, tipus de conreu i ubicació indicant el
lloc, el municipi i l'illa?
Actualment s'està fent un estudi sobre els conreus
transgènics sembrats a l'illa de Mallorca, ja que és la
Conselleria d'Agricultura i Pesca la que té les competències en
agricultura. S'han localitzat dues parcelAles sembrades de blat

A la Pregunta RGE núm. 8972/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus
transgènics (III). (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del
2006).

Quant a la distribució de llavors i la seva comercialització
estem en contacte amb els establiments responsables de la
venda de varietats modificades genèticament arrel de l'estudi
que s'està realitzant a l'illa de Mallorca. Un dels aspectes del
control radica en la correcta indicació a l'etiquetat de les
condicions pròpies del producte.
Palma, 16 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 8975/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conreus
transgènics (VI). (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del
2006).
Quin ús es fa dels conreus genèticament modificats
(alimentació humana, pinsos, farratges, matèria prima, etc) i,
si és coneix, quina és la seva comercialització?
Les produccions de les dues parcelAles localitzades amb
varietats de blat de moro transigència (DKC6575) es dediquen
a l'alimentació animal.
Palma, 16 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.
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Ordre de Publicació

autònoma de les Illes Balears en el seu viatge a Amèrica del
Sud durant el mes d'octubre?

P)
A la Pregunta RGE núm. 9121/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Fundació contra la violència de gènere (I). (BOPIB núm. 157
de 17 de novembre del 2006).

He d'interpretar que en la seva pregunta es refereix al mes
d'octubre de 2006 i el "quantes" es refereix al nombre de
persones que foren quatre.
Palma, 27 de novembre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Quina serà l'aportació econòmica de l'empresa Sol Melià
a la Fundació contra la violència de gènere?
D'acord amb la clàusula primera del conveni signat entre la
Fundació balear contra la violència de gènere i l'empresa Sol
Melià, SA, aquesta aportarà a la fundació un import total de
30.000 euros, pagament que es realitzarà de la següent forma:
• 15.000 euros s'han transferit al compte corrent que la
fundació té obert a "Sa Nostra", Caixa de Balears, una
vegada signat el conveni.
• La resta, fins completar els 30.000 euros, quantitat
estipulada per l'article 28 dels estatuts de la Fundació balear
contra la violència de gènere per poder ser membre adherit
de la fundació, es donen en espècie d'acord a les condicions
establertes en el conveni adjunt com Annex I.
Palma, 15 de desembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 9124/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
viatge de la consellera d'Immigració a Amèrica del Sud (II).
(BOPIB núm. 157 de 17 de novembre del 2006).
Quines activitats han dut a terme cada una de les persones
que han viatjat a Sud Amèrica, incloent-hi la consellera
d'Immigració, en el desplaçament realitzat durant el mes
d'octubre?
Suposant que la seva pregunta es refereix al mes d'octubre
de 2006 i, com resulta evident, les activitats que varen dur a
terme foren les inherents als càrrecs que cada una d'elles
exerceix.

Ordre de Publicació

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

Q)
A la Pregunta RGE núm. 9122/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Fundació contra la violència de gènere (II). (BOPIB núm. 157
de 17 de novembre del 2006).

Ordre de Publicació
T)

Amb quines condicions oferirà estades als seus hotels
l'empresa Sol Melià amb colAlaboració amb la Fundació
contra la violència de gènere?
Adjunt us remet còpia de l'annex I del conveni firmat entre
la Fundació balear contra la violència de gènere i l'empresa Sol
Melià, SA que estableix les condicions de les estades als hotels
de Sol Melià.
Palma, 15 de desembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les
Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

A la Pregunta RGE núm. 9125/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Consolat argentí a les Illes Balears. (BOPIB núm. 157 de 17
de novembre del 2006).
Quin cost tendrà l'obertura d'un consolat argentí a la seu
de la Conselleria d'Immigració i el seu manteniment durant 10
anys?
La conselleria manifesta que el compromís adquirit va ser
el de facilitar l'espai per a una seu consolar, assolint totes les
despeses del funcionament, exceptuant les pròpies de personal
que corresponen al pressupost del Consolat-Ambaixada
d'Argentina a Espanya.
El pressupost serà el necessari pel funcionament, a causa
del compromís que s'ha pres.

Ordre de Publicació

Palma, 28 de novembre del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

R)
A la Pregunta RGE núm. 9123/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
viatge de la consellera d'Immigració a Amèrica del Sud (I).
(BOPIB núm. 157 de 17 de novembre del 2006).

Ordre de Publicació
U)

Quantes persones han viatjat
amb la consellera
d'Immigració a càrrec als pressuposts de la comunitat

A la Pregunta RGE núm. 9128/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
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ajudes per a despeses de manteniment de serveis. (BOPIB
núm. 157 de 17 de novembre del 2006).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
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Palma, 10 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 10396/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE
2006 (II). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

V)
A la Pregunta RGE núm. 9129/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
ajudes per a despeses d'inversió. (BOPIB núm. 157 de 17 de
novembre del 2006).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació

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?
Es desconeix quants. No obstant això, de les 45 persones de
Menorca que viatjaren a Gijón el passat mes de setembre per
compte de SEMILLA, SA 43 són ramaders o cònjuges de
ramaders.
Palma, 10 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

X)
A la Pregunta RGE núm. 9130/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
projectes de construcció, adaptació, reconversió, equipament
i manteniment de places residencials. (BOPIB núm. 157 de 17
de novembre del 2006).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 10397/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE
2006 (III). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).
Quants càrrecs públics o de confiança viatjaren el passat
setembre a Gijón per visitar el 28è Concurs nacional de la
raça frissona CONAFE 2006?
Tres.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 9131/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
rehabilitació sociosanitària de les persones amb discapacitat.
(BOPIB núm. 157 de 17 de novembre del 2006).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 10395/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE
2006. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).
Quantes persones de Menorca viatjaren el passat setembre
a Gijón per visitar el 28è Concurs nacional de la raça frissona
CONAFE 2006?
Es desconeix la quantitat. No obstant això, en el viatge
organitzat per SEMILLA, SA varen participar 45 persones de
Menorca.

Palma, 10 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 10398/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE
2006 (IV). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).
Quina despesa global suposarà el viatge del passat
setembre a Gijón per visitar el 28è Concurs nacional de la
raça frissona CONAFE 2006?
25.341,72 euros.
Palma, 10 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 10399/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE
2006 (V). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).
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?
Per SEMILLA, SA.
Palma, 10 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 10400/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a CONAFE
2006 (VI). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta que al
sopar hi varen assistir 170 persones.
Palma, 4 de gener del 2007.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 10473/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Programa 5a illa. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del
2006).
Quantes persones no pertanyents o participants al
Programa 5a illa, varen assistir al sopar organitzat per la
Conselleria d'Immigració el 21 de novembre?
Al sopar hi varen assistir 170 persones, de les quals 75 eren
monitors i participants a l'operatiu 5a illa i 95 foren convidats
d'entitats d'immigrants, personal de la conselleria i mitjans de
comunicació.
Palma, 4 de gener del 2007.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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?
Dins el programa de formació pel sector agrari.

Ordre de Publicació
Palma, 10 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 10420/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a sopar amb el sector
agrari. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).
Quin ha estat el cost del sopar que la consellera
d'Agricultura i Pesca va organitzar amb el sector agrari el dia
23 de novembre del 2006 al restaurant Ses Torres d'Ariany.
El cost ha estat de 7.126,20 euros.
Palma, 19 de desembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 10472/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Programa 5a illa (I). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del
2006).
Quantes persones han assistit al sopar organitzat per la
consellera d'Immigració dia 21 de novembre per als
participants al Programa 5a illa?

AI)
A la Pregunta RGE núm. 10474/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Programa 5a illa(III). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre
del 2006).
Quin va ser el cost del sopar organitzat per la consellera
d'Immigració el 21 de novembre per als participants al
Programa 5a illa?
La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta que el
cost del sopar organitzat per la consellera d'Immigració el 21
de novembre per als participants al Programa 5a illa va ser de
7.003,15 euros.
Palma, 4 de gener del 2007.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 10475/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Fundació Humanismo y Democracia. (BOPIB núm. 160 de 15
de desembre del 2006).
Quines subvencions ha rebut durant els anys 2004, 2005 i
2006 la Fundació Humanismo y Democracia?
La Fundació Humanismo y Democracia ha rebut quatre
diferents subvencions per un import de 252.279,39 euros i
s'especifiquen els números d'expedients, subtipus, títols, països
i les subvencions, al quadre que s'adjunta.
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Expedient número: 04/252-E
Subtipus: Emergències
Títol: Abastecimiento de emergencia de insumos de primera
necesidad para los damnificados por las inundaciones del Rio
Soleil.
País: República Dominicana.
Subvenció: 33.000,00 euros.
Expedient número: 05/156-A
Subtipus: Cooperació
Títol: Saneamiento medioambiental y reciclaje de residuos en
el barrio Simón Bolivar.
País: República Dominicana.
Subvenció: 108.000,00 euros.
Expedient número: 06/061-B
Subtipus: Sensibilització- Sensibilització.
Títol: Solidaridad balear para el progreso compartido:
Codesarrollo.
País: Illes Balears.
Subvenció: 17.297,60 euros.
Expedient número: 06/160a
Subtipus: Cooperació.
Títol: Mejora de la calidad educativa primaria y básica en los
barrios marginales de La Piña y Bayona.
País: República Dominicana.
Subvenció: 93.981,79 euros.
Total subvencions: 252,279,39 euros.
Palma, 4 de gener del 2007.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 10476/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Fundació Humanismo y Democracia (II). (BOPIB núm. 160 de
15 de desembre del 2006).

Palma, 4 de gener del 2007.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 10477/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Fundació Balears a l'exterior. (BOPIB núm. 160 de 15 de
desembre del 2006).
Quines actuacions ha dut a terme la Fundació Balears a
l'exterior des de la seva creació fins al 20 de novembre del
2006?
Les activitats que ha dut a terme la Fundació Balears a
l'exterior, entre d'altres, són les següents:
• Preparació i desenvolupament del Programa sociosanitari
en què s'han signats diferents protocols d'intencions als
països d'Argentina, Veneçuela i Uruguai.
• Programa solidaritat internacional: Execució expedient de
trasllat, instalAlació i manteniment d'una planta dessaladora
mòbil en Páchacutec, Callao (Perú). En base a això s'ha
firmat el Conveni amb l'Agència balear de l'aigua per a
l'arrendament d'una dessaladora mòbil i el Conveni amb la
Fundació Ayúdales a vivir per a la cessió d'una dessaladora
mòbil.
• II Operatiu 5a. illa 2006, en el qual han participat 68
persones que es van desplaçar des de Cuba, Uruguai,
Argentina, Veneçuela i la República Dominicana.
• II Escola de joves a Cuba, que es va dur a terme a Cuba.
• Signatura del Conveni amb la Fundació Càtedra
iberoamericana per a la realització de les activitats a
l'exterior per a la promoció cultural i educativa dels oriünds
de les Illes Balears.
• Conveni amb l'Institut balear de l'habitatge per a
l'habilitació d'habitatges per al colAlectiu immigrant i
emigrant.
• Edició del llibre Idos; niños y descoloridos, així com altres
activitats d'ajudes puntuals en relació amb la promoció de
la cultura, en relació amb medicaments, en relació amb
emergències, etc.

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

Palma, 8 de gener del 2007.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta:
•

•
•

Que el Seminari Humanismo y Democracia forma part d'un
projecte més ampli denominat Solidaridad balear para el
desarrollo compartido: codesarrollo , subvencionat per la
Direcció General de Cooperació en el marc de la
convocatòria de sensibilització de 2006.
Que la subvenció és de 17.297,60 euros, sobre un projecte
total de 28.450 euros.
Que amb la subvenció es financen el seminari i dues
jornades més, a celebrar el 2007.
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 10478/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Traci Comunicación, SL (I). (BOPIB núm. 160 de 15 de
desembre del 2006).
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?

•

La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta:
Que no es va dur a terme cap taller l'any 2006.
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Que el 2007 es duran a terme, segons es va establir al
contracte de serveis.
Palma, 4 de gener del 2007.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 10479/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Traci Comunicación, SL (II). (BOPIB núm. 160 de 15 de
desembre del 2006).
Quins materials didàctics ha elaborat Traci Comunicación,
SL durant l'any 2006, segons contracte signat amb la
Conselleria d'Immigració el 30 d'octubre del 2005?
La Conselleria d'Immigració i Cooperació manifesta que
van elaborat els següents materials didàctics:
• Àfrica occidental: Històries de la vida (1.500 exemplars) i
CD multimedia (1.000 CD).
• Àfrica central: Històries de la vida (1.500 exemplars) i CD
multimedia (1.000 CD).
• Àfrica del sud: Quadern didàctic (1.500 exemplars) i
Quadern de l'Equador (1.500 exemplars).
• Un CD/video documental amb entrevistes de diferents
immigrants que expliquen les seves experiències respecte a
la integració (10).
• Una exposició fotogràfica que mostra el perfil de persones
immigrades i que s'exposarà al Casal Solleric fins al 8 de
gener del 2007.
Palma, 4 de gener del 2007.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 10501/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nou
colAlegi públic a Sencelles. (BOPIB núm. 160 de 15 de
desembre del 2006).
Ha previst el Govern de les Illes Balears la construcció
d'un centre educatiu a la localitat de Sencelles? En cas
afirmatiu, quan?
El Govern de les Illes Balears ha previst la construcció d'un
nou centre d'educació infantil i primària de dues línies a
Sencelles.
L'inici de les obres està previst per als mesos de març o
abril d'aquest any.
Palma, 4 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AP)
A les preguntes RGE núm. 10538/06 a 10544/06
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit,
relatives a millora de camins rurals i millora de camins rurals
(II a VII). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).
Quin pressupost ha destinat, durant el 2006, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a la millora de camins rurals de les Illes
Balears?
7.000.000 d'euros.
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?
2.411.170,86 euros.
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?
550.754,70 euros.
Del pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
a la millora de camins rurals, quina quantitat s'ha destinat a
Eivissa-Formentera durant el 2006?
3.989.716,10 euros.
Del pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
a la millora de camins rurals, quina quantitat prové de fons
propis de la comunitat autònoma?
7.000.000 d'euros.
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? En el
seu cas, de quines altres administracions prové?
No prové cap quantitat d'altres administracions diferents de
l'autonòmica.
S'ha tingut 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?
Per a la concessió de les ajudes s'han atès totes les
solAlicituds per adequar camins de Menorca presentades en
termini pels ajuntaments de l'illa ja que existia dotació
pressupostària suficient, s'han aprovat tots els camins per als
quals s'ha demanat ajuda.
Palma, 12 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 224/07, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Molt Hble. Sr. President de
Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de gener del 2007, conformement amb l'establert als articles
176 i 95 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença del Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la
Cambra, per tal d'informar sobre el contingut de la III
Conferència de presidents de comunitats autònomes, pel
procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació davant el Ple de la Cambra per a la Proposició
no de llei RGE núm. 6319/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de gener del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
242/07, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual se solAlicita que la proposició
no de llei esmentada, relativa a revocació del decret de la
ministra de Medi Ambient sobre la privatització del domini
públic (BOPIB núm. 143, de 21 de juliol del 2006), sigui
tramitada davant el Ple de la Cambra en comptes de davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
RGE núm. 254/07, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relatiu a solAlicitud de recaptar la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de gener del 2007, conformement amb l'establert per l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita que la Presidència de la Comissió
d'Assumptes Socials recapti la presència de l'Hble. Sra.
Consellera de Presidència i Esports davant la comissió
esmentada, per tal d'informar sobre les irregularitats detectades
per la Sindicatura de Comptes en el procediment d'adjudicació
de subvencions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 255/07, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relatiu a solAlicitud de recaptar la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de gener del 2007, conformement amb l'establert per l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita que la Presidència de la Comissió no
permanent de Salut recapti la presència de l'Hble. Sra.
Consellera de Salut i Consum davant la comissió esmentada,
per tal d'informar sobre el procés d'adjudicació de la
construcció del nou hospital de referència.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de gener del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 53/07,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comunica la substitució de l'Hble Sra. Maria Anna López i
Oleo per l'Hble. Sr. Francesc Molina i Fresneda, com a membre
suplent a la Diputació Permanent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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