
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  2 de febrer del 2007 VI legislatura Núm. 167  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 308/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Biblioteca Pública de Can Salas. 7101

B) RGE núm. 310/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a extracció de posidònia. 7101

C) RGE núm. 311/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a extracció de posidònia (II). 7101

D) RGE núm. 312/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a extracció de posidònia (III). 7101

E) RGE núm. 313/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a extracció de posidònia (IV). 7101

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 365/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
indemnitzacions als expropiats per les autovies d'Eivissa. 7102

B) RGE núm. 366/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a ampliació del PORN de la Serra de Tramuntana. 7102

C) RGE núm. 369/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de contingència
en els hospitals públics. 7102



7098 BOPIB núm. 167 -  2 de febrer del 2007

D) RGE núm. 370/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
oncològica a l'illa de Menorca. 7103

E) RGE núm. 371/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recursos contenciosos administratius per impagament del conveni de residències. 7103

F) RGE núm. 372/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tramitació de
denúncies dels agents de medi ambient. 7103

G) RGE núm. 373/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi del procediment
en la tramitació de les denúncies dels agents de medi ambient. 7103

H) RGE núm. 374/07, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi
organitzatiu a la Conselleria de Medi Ambient que pogués incidir en la tramitació de denúncies dels agents de medi ambient.

7103

I) RGE núm. 375/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes de
corrupció a les Illes Balears (I). 7103

J) RGE núm. 376/07, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes
de corrupció a les Illes Balears (II). 7103

K) RGE núm. 377/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes de
corrupció a les Illes Balears (III). 7104

L) RGE núm. 378/07, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes
de corrupció a les Illes Balears (IV). 7104

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 336/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi
dels magatzems de la Conselleria d'Educació (I). 7104

B) RGE núm. 337/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi
dels magatzems de la Conselleria d'Educació (II). 7104

C) RGE núm. 338/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi
dels magatzems de la Conselleria d'Educació (III). 7105

D) RGE núm. 339/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi
dels magatzems de la Conselleria d'Educació (IV). 7105

E) RGE núm. 340/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi
dels magatzems de la Conselleria d'Educació (V). 7105

F) RGE núm. 341/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi
dels magatzems de la Conselleria d'Educació (VI). 7105

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 333/07, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de dependència. 7106

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 278/07, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Institut Ramon Llull. 7106



BOPIB núm. 167 -  2 de febrer del 2007 7099

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 6221/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a projecte de llei
de joventut. 7107

B) A la pregunta RGE núm. 126/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nova escola de
primària a Binissalem (II). 7107

C) A la pregunta RGE núm. 1632/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla sociosanitari
(XVII). 7107

D) A la pregunta RGE núm. 6153/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Roland Garros (I).
7108

E) A la pregunta RGE núm. 6154/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Roland Garros (II).
7108

F) A la pregunta RGE núm. 6159/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Roland Garros (III).
7108

G) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7816/06 a 7818/06, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relatives a confidencialitat a l'encontre de dia 19 de juliol a l'hotel Son Vida entre membres del Govern
i IB3, instruccions als directius d'IB3 i assistència de la directora general adjunta d'IB3 al dinar de l'hotel Son Vida de dia 19 de juliol.

7108

H) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9001/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur
i Torres, relativa a aportació de la revista Romaní. 7108

I) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9002/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur
i Torres, relativa a aportació a ASAJA-Balears. 7108

J) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9003/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur
i Torres, relativa a segona convocatòria de subvencions. 7109

K) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 10301/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent
Tur i Torres, relativa a visita a l'empresa Branstor. 7109

L) A la pregunta RGE núm. 10388/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Pont des tren.
7109

M) A la pregunta RGE núm. 10389/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Pont des tren (II).
7109

N) A la pregunta RGE núm. 10459/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a la construcció a
Mallorca. 7109

O) A la pregunta RGE núm. 10460/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a la imatge de les Illes
Balears. 7110

P) A la pregunta RGE núm. 10499/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Andratx i el PORN
de la Serra de Tramuntana. 7110

Q) A les preguntes RGE núm. 10574/06 a 10577/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relatives a beques
d'introducció a la investigació en matèria d'agricultura i pesca (I i II) i a ajudes per a la investigació aplicades en matèria d'agricultura
i pesca (I i II). 7111

R) A la pregunta RGE núm. 10578/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a ajudes a joves agricultors.
7111

S) A la pregunta RGE núm. 10597/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a pressuposts de l'IBABSA.
7111



7100 BOPIB núm. 167 -  2 de febrer del 2007

T) A la pregunta RGE núm. 10580/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a despeses de l'IBABSA.
7112

U) A la pregunta RGE núm. 10581/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a s'Ull de s'Aigo. 7113

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació davant comissió per a les proposicions no de llei RGE núm. 7539/05, 10155/05 i 9038/06. 7114

B) Tramitació davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 10500/06, 10635/06 i 10678/06.
7114

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 157, de 17 de novembre del 2006. 7114



BOPIB núm. 167 -  2 de febrer del 2007 7101

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 308/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Biblioteca Pública de Can Salas.
(Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 310/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a extracció de posidònia. (Mesa de 31
de gener del 2007).

RGE núm. 311/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a extracció de posidònia (II). (Mesa de
31 de gener del 2007).

RGE núm. 312/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a extracció de posidònia (III). (Mesa de
31 de gener del 2007).

RGE núm. 313/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a extracció de posidònia (IV). (Mesa de
31 de gener del 2007).

Palma, a 31 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Davant les queixes que ens han fet arribar alguns usuaris de
la Biblioteca Pública de Can Salas quant que alguns membres
del personal que hi treballa no parlen ni entenen el català, el
nostre grup està interessat a saber:
• Té constància la Conselleria d'Educació i Cultura d'aquest

fet?
• Quina titulació i certificació de coneixements de català són

requerits per a l'ocupació de les places existents a la
Biblioteca Pública de Can Salas?

Palma, a 24 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està assabentat el conseller de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears de l'extracció actual de les restes de posidònia
a la costa de Muro i de Santa Margalida?

Palma, a 24 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està assabentat el conseller de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears de l'abocament de restes de posidònia a una
pedrera de Muro?

Palma, a 24 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Té permís de regeneració i/o d'abocaments la pedrera de
Muro on s'hi aboquen restes de posidònia?

Palma, a 24 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
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Ha duit a terme la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears alguna actuació per esclarir els problemes
de l'extracció de posidònia i el seu posterior abocament a una
pedrera de Muro? En cas afirmatiu, quines?

Palma, a 24 de gener del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 365/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a indemnitzacions als expropiats per les autovies
d'Eivissa. (Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 366/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a ampliació del PORN de la Serra de Tramuntana.
(Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 369/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de
contingència en els hospitals públics. (Mesa de 31 de gener del
2007).

RGE núm. 370/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència oncològica a l'illa de Menorca. (Mesa de 31 de
gener del 2007).

RGE núm. 371/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i
Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recursos contenciosos administratius per
impagament del conveni de residències. (Mesa de 31 de gener
del 2007).

RGE núm. 372/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tramitació de denúncies dels agents de medi ambient. (Mesa de
31 de gener del 2007).

RGE núm. 373/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi del
procediment en la tramitació de les denúncies dels agents de
medi ambient. (Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 374/07, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a canvi organitzatiu a la Conselleria de Medi Ambient que
pogués incidir en la tramitació de denúncies dels agents de
medi ambient. (Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 375/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemes de corrupció a les Illes Balears (I). (Mesa de 31 de
gener del 2007).

RGE núm. 376/07, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a problemes de corrupció a les Illes Balears (II). (Mesa de 31
de gener del 2007).

RGE núm. 377/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes
de corrupció a les Illes Balears (III). (Mesa de 31 de gener del
2007).

RGE núm. 378/07, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a problemes de corrupció a les Illes Balears (IV). (Mesa de 31
de gener del 2007).

Palma, a 31 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En base a quina normativa legal el Govern nega les
indemnitzacions als expropiats per les obres de les autovies
d'Eivissa que mantenguin contenciosos?

Palma, a 31 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Ple del Consell de Mallorca va aprovar, en sessió de dia
22 de gener del 2007, demanar al Govern de les Illes Balears
l'ampliació del Pla d'ordenació de recursos naturals de la Serra
de Tramuntana, en concret i, com a mínim, incloent terrenys
dels termes municipals de Calvià i d'Andratx. Fa comptes el
Govern de les Illes Balears atendre aquesta petició?

Palma, a 30 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quins plans de contingència estan prevists en els hospitals
públics de les Illes Balears per a aquest hivern per part de la
Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 31 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures porta a terme la Conselleria de Salut i
Consum en relació amb l'assistència oncològica a l'illa de
Menorca?

Palma, a 31 de gener del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió mereix a la consellera de Presidència i Esports
que el ministre Caldera negués l'existència de dos recursos
contenciosos administratius amb el Govern central per
l'impagament del conveni de residències?

Palma, a 31 de gener del 2007.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin procediment se seguia a la passada legislatura a la
Conselleria de Medi Ambient per a la tramitació de les
denúncies dels agents de Medi Ambient?

Palma, a 31 de gener del 2007.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data es va canviar a la Conselleria de Medi
Ambient el procediment en la tramitació de les denúncies dels
agents de Medi Ambient?

Palma, a 31 de gener del 2007.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es va produir algun canvi de caire organitzatiu a la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2003 que pogués
incidir en la tramitació de les denúncies dels agents de Medi
Ambient?

Palma, a 31 de gener del 2007.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació que
els ciutadans poden confiar en un govern que de 38 expedients
de contractació inspeccionats, cap no compleix els requisits de
legalitat?

Palma, a 30 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Quines mesures pensa prendre el president del Govern de
les Illes Balears per afrontar els greus problemes de corrupció
que afecten càrrecs públics del PP d'aquesta comunitat
autònoma?

Palma, a 30 de gener del 2007.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin "suport moral" donà el Sr. Rodríguez al Sr. Hidalgo
perquè aquest incorregués en un presumpte delicte de
prevaricació en tancar un aparcament a Andratx?

Palma, a 30 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Quines mesures pensa prendre el president del Govern de
les Illes Balears amb els altres càrrecs públics del PP que estan
en la mateixa situació processal que el Sr. Eugenio Hidalgo?

Palma, a 30 de gener del 2007.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 336/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incendi dels magatzems de la Conselleria d'Educació (I), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
pel procediment d'urgència. (Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 337/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incendi dels magatzems de la Conselleria d'Educació (II), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
pel procediment d'urgència. (Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 338/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incendi dels magatzems de la Conselleria d'Educació (III), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
pel procediment d'urgència. (Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 339/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incendi dels magatzems de la Conselleria d'Educació (IV), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
pel procediment d'urgència. (Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 340/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incendi dels magatzems de la Conselleria d'Educació (V), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
pel procediment d'urgència. (Mesa de 31 de gener del 2007).

RGE núm. 341/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incendi dels magatzems de la Conselleria d'Educació (VI), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
pel procediment d'urgència. (Mesa de 31 de gener del 2007).

Palma, a 31 de gener del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Educació, Cultura i Esports pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència
L'alarma produïda per la pèrdua de patrimoni cultural de la

comunitat autònoma per robatoris i incendis, unida a la manca
d'explicacions convincents respecte de les condicions de
seguretat dels magatzems de la Conselleria d'Educació i Cultura
i a la manca de previsions respecte del patrimoni cultural
existent.

Pot informar el Sr. Conseller de les mesures de seguretat i
antiincendis que hi havia activades en els magatzems de la
conselleria en el moment en què es varen incendiar, dia 19 de
gener?

Palma, a 25 de gener del 2007.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Educació, Cultura i Esports pel procediment d'urgència.
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Motivació de la urgència
L'alarma produïda per la pèrdua de patrimoni cultural de la

comunitat autònoma per robatoris i incendis, unida a la manca
d'explicacions convincents respecte de les condicions de
seguretat dels magatzems de la Conselleria d'Educació i Cultura
i a la manca de previsions respecte del patrimoni cultural
existent.

Quins considera que varen ser els motius que van fer
possible que es produís un incendi de les dimensions de
l'ocorregut als magatzems de Son Fuster, dia 19 de gener?

Palma, a 25 de gener del 2007.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Educació, Cultura i Esports pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència
L'alarma produïda per la pèrdua de patrimoni cultural de la

comunitat autònoma per robatoris i incendis, unida a la manca
d'explicacions convincents respecte de les condicions de
seguretat dels magatzems de la Conselleria d'Educació i Cultura
i a la manca de previsions respecte del patrimoni cultural
existent.

Sap el Sr. Conseller d'Educació i Cultura si per part de la
conselleria o d'altres institucions s'havien fet informes respecte
de la seguretat del patrimoni emmagatzemat a Son Fuster o de
les condicions de les naus que servien de magatzem, abans de
l'incendi de dia 19 de gener?

Palma, a 25 de gener del 2007.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Educació, Cultura i Esports pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència
L'alarma produïda per la pèrdua de patrimoni cultural de la

comunitat autònoma per robatoris i incendis, unida a la manca
d'explicacions convincents respecte de les condicions de
seguretat dels magatzems de la Conselleria d'Educació i Cultura
i a la manca de previsions respecte del patrimoni cultural
existent.

Ens pot explicar les gestions que s'han fet des de la
conselleria per dotar de magatzems adients els fons del Museu
de Mallorca?

Palma, a 25 de gener del 2007.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Educació, Cultura i Esports pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència
L'alarma produïda per la pèrdua de patrimoni cultural de la

comunitat autònoma per robatoris i incendis, unida a la manca
d'explicacions convincents respecte de les condicions de
seguretat dels magatzems de la Conselleria d'Educació i Cultura
i a la manca de previsions respecte del patrimoni cultural
existent.

Pot retre compte el Sr. Conseller d'Educació i Cultura de les
pèrdues en el patrimoni cultural de la comunitat autònoma, com
a conseqüència de l'incendi ocorregut el proppassat dia 19 de
gener en els magatzems de Can Fuster?

Palma, a 25 de gener del 2007.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Educació, Cultura i Esports pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència
L'alarma produïda per la pèrdua de patrimoni cultural de la

comunitat autònoma per robatoris i incendis, unida a la manca
d'explicacions convincents respecte de les condicions de
seguretat dels magatzems de la Conselleria d'Educació i Cultura
i a la manca de previsions respecte del patrimoni cultural
existent.

Quines cobertures tenien contractades a les assegurances
respectives les peces que s'han perdut als incendis?

Palma, a 25 de gener del 2007.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 333/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llei de dependència. (Mesa de 31 de gener del 2007).

Palma, a 31 de gener del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La llei de dependència i promoció de l'autonomia personal
impulsada pel Govern de l'Estat estableix al nostre país un nou
dret universal i subjectiu de ciutadania que garanteix l'atenció
a les persones en situació de dependència.

Aquesta llei configurarà el Sistema Nacional de
Dependència com a quart pilar de l'estat de benestar juntament
amb el Sistema Nacional de Salut, el sistema educatiu i el
sistema de pensions, desenvolupats els anys vuitanta.

La llei de dependència garanteix un contingut comú en
matèria de prestacions, igual per tant a totes les comunitats
autònomes de l'Estat espanyol, així com també contempla la
colAlaboració, la participació i la coordinació de les polítiques
de totes les administracions públiques, i per això es crea el
consell territorial del sistema nacional de dependència on hi són
representades aquestes administracions.

La llei preveu que aquest consell territorial sigui
l'encarregat del desenvolupament de la llei, així com d'establir
els barems i les prestacions corresponents de què seran
beneficiàries les persones amb discapacitat.

Davant l'actitud obstruccionista per part de les comunitats
autònomes governades pel PP, manifestada a la reunió de
constitució del Consell Territorial celebrada dia 22 de gener,
per tal d'establir el barem i les prestacions a què tendran dret
els ciutadans i les ciutadanes en situació de dependència, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arribar als acords necessaris amb el Govern de l'Estat
per tal que els ciutadans i les ciutadanes en situació de
dependència puguin gaudir, en els terminis prevists, de les
ajudes previstes a la llei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar els consells insulars, competents en
polítiques socials en el termini de 15 dies, per tal d'establir i
coordinar les actuacions necessàries per implementar la nova
llei.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar publicitat dels equips de valoració prevists, així
com la seva ubicació per tal de facilitar a la ciutadania les
peticions de valoració.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a abandonar l'actitud obstruccionista, posada de
manifest a la constitució del Consell Territorial, i a colAlaborar
amb el Govern de l'Estat de forma lleial i decidida per tal que
la ciutadania no es vegi perjudicada per aquesta política
d'enfrontament.

Palma, a 24 de gener del 2007.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 278/07, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Institut Ramon Llull, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 31 de gener del 2007).

Palma, a 31 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

La creació de l'Institut Ramon Llull va suposar una passa
històrica en la colAlaboració entre els governs de Catalunya i de
les Illes Balears en matèria de foment i difusió a l'exterior de la
llengua catalana i la nostra cultura. Per a les Illes Balears, a
més, suposava facilitar una via important d'accés al mercat
internacional als nostres creadors i a les nostres indústries
culturals.

Per desgràcia, la manca de voluntat política dels dos
governs van provocar la ruptura que es va anunciar el maig del
2004, tot i que la creació de l'Institut havia estat avalada per
acords presos per unanimitat de tres parlaments: el Parlament
de les Illes Balears, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels
Diputats.
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A pesar de la brevetat del seu funcionament (2002-2004),
la relació d'activitats dutes a terme per l'Institut, a més de
nombroses i prou importants, varen aconseguir un ressò i una
efectivitat considerables.

La projecció exterior de la nostra llengua i cultura és una
necessitat, no sols amb la finalitats de ser reconeguts
internacionalment, sinó perquè és un factor determinant per a
la consolidació del procés de normalització lingüística intern.
En aquest sentit, en el marc de les relacions internacionals és
del tot necessari agrupar i coordinar esforços amb els govern de
les terres amb què compartim llengua i cultura.

Avui, quan la Generalitat catalana torna a plantejar
l'ampliació de l'Institut Ramon Llull, és necessari que les
institucions estiguin per sobre dels interessos dels partits.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei, perquè
sigui debatuda davant la comissió esmentada:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de la Generalitat de Catalunya a restablir
els acords que permetin l'entrada del Govern de les Illes
Balears a l'Institut Ramon Llull, així com a procurar la
incorporació a l'Institut de tots els territoris de llengua catalana.

Palma, a 23 de gener del 2007.
La portaveu:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 6221/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
projecte de llei de joventut. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre
del 2005).

Per a quan té prevista la consellera de Presidència i
Esports la presentació al Parlament de les Illes Balears del
projecte de llei de joventut?

En aquest moment s'està seguint tot el procediment previst
per poder trametre al Parlament el projecte de la llei integral de
joventut en aquest període de sessions, i es presentarà en el
moment previst reglamentàriament.

Palma, 11 d'octubre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 126/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nova

escola de primària a Binissalem (II). (BOPIB núm. 119 de 27
de gener del 2006).

Ha ofert l'Ajuntament de Binissalem algun solar per
construir-hi la nova escola de primària? En cas afirmatiu,
quan es va fer la cessió i on es troba ubicat?

El Ple de l'Ajuntament de Binissalem acordà no la cessió
sinó la posada a disposició d'un terreny ubicat al polígon 8,
parcelAla 49 (carrer de Pedaç, Binissalem), en data 14 d'octubre
del 2003.

Palma, 26 de setembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1632/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla
sociosanitari (XVII). (BOPIB núm. 125 de 17 de març del
2006).

S'ha fet un concurs públic perquè la Sra. Tresserra fos la
persona escollida per elaborar el Pla sociosanitari del Govern
de les Illes Balears?

Literalment la pregunta es basa en una pressuposició
inexacta: que el Govern de les Illes Balears es va plantejar
l'elaboració, la implementació i la definició dels cursos d'acció
del Pla sociosanitari com un tot, com un producte final que
havia de respondre, necessàriament, a una font única
d'informació i de coneixement, a una mà única i, a més, externa
a la mateixa administració de la comunitat autònoma.

I no és així. En la presentació del mateix pla -que s'ha lliurat
a tots els grups parlamentaris- ja fèiem èmfasi especial que, des
del moment en què la comissió delegada del Govern de les Illes
Balears en matèria d'afers sociosanitaris va acordar la
configuració d'un nou pla sociosanitari, hi ha hagut nombrosos
actors en l'elaboració.

Així doncs, tots els estudis previs sobre la realitat social i
sanitària a les Illes Balears i aquells adreçats a conformar
l'espai sociosanitari a la nostra comunitat autònoma -que quan
era aconsellable varen ser contractats a tercers, de conformitat
amb la legislació vigent- varen queda subjectes després a un
diagnòstic intern de caràcter institucional. Mitjançant aquest
diagnòstic, els diferents òrgans de l'Administració de la
comunitat autònoma i dels ens que en depenen pogueren
formular les propostes operatives corresponents per a la
implementació de les mesures, les accions, els serveis i els
recursos més apropiats per estructurar el nou àmbit funcional
d'actuació que es pretenia: el sociosanitari.

I en aquest procés -d'articulació laboriosa i complexa,
certament- hem tengut l'oportunitat de comptar amb la
participació de la doctora Maria Àngels Tresserra,
unànimement reconeguda en l'àmbit sociosanitari, que ha
exercit el seu lideratge d'influència i autoritat.
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Palma, 22 d'agost del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 6153/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Roland
Garros (I). (BOPIB núm. 142 de 14 de juliol del 2006).

Relació de membres del Govern de les Illes Balears i
acompanyants que es desplaçaren amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la final del trofeu Roland Garros a
París.

A la final del trofeu Roland Garros de París s'hi van
desplaçar en viatge oficial la consellera de Presidència i
Esports i el personal de seguretat corresponent.

Palma, 17 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 6154/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Roland
Garros (II). (BOPIB núm. 142 de 14 de juliol del 2006).

Relació de convidats als dinars i sopars que s'abonaren
amb càrrec a la comunitat autònoma amb motiu del
desplaçament del president del Govern a París per a la final
del trofeu Roland Garros.

El Govern de les Illes Balears va oferir un sopar al tennista
Rafel Nadal i a les persones que l'acompanyaven.

Palma, 17 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 6159/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Roland
Garros (III). (BOPIB núm. 142 de 14 de juliol del 2006).

Quin fou el cost total del desplaçament de membres del
Govern i acompanyants a la final del trofeu Roland Garros de
París?

El cost del desplaçament dels membres del Govern i
acompanyants a la final del trofeu Roland Garros a París va ser
de 4.416,48 euros.

Palma, 17 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
G)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7816/06 a 7818/06, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relatives a
confidencialitat a l'encontre de dia 19 de juliol a l'hotel Son
Vida entre membres del Govern i IB3, instruccions als
directius d'IB3 i assistència de la directora general adjunta
d'IB3 al dinar de l'hotel Son Vida de dia 19 de juliol. (BOPIB
núm. 146 de 8 de setembre del 2006).

Per quin motiu  va demanar a la direcció de l'hotel Son
Vida que l'encontre que es va produir en aquest hotel el 19 de
juliol entre membres del Govern i d'IB3 fos de la "màxima
confidencialitat i discreció" i que no es colAlocassin plafons
informatius? Quines instruccions va donar als directius d'IB3
que assistiren el passat 19 de juliol  a un encontre i dinar amb
membres del Govern a l'hotel Son Vida sobre el tractament que
s'havia de donar a les noticies referides al Govern i a la
propera campanya electoral? Per quin motiu no va convidar
la directora general adjunta d'IB3, Margalida Sotomayor, al
dinar entre membres del Govern i de la directora d'IB3
celebrat a l'hotel Son Vida el 19 de juliol d'enguany?

Segons la informació facilitada per l'Ens Públic de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears, que és qui va organitzar  la
reunió, es va tractar d'una reunió de treball i de gestió per al
seguiment dels objectius de l'Ens, el control de l'eficàcia en la
gestió dels recursos i el compliment de l'objectiu de servei
públic, de programació, d'audiències, etc.

Per les seves pròpies característiques, aquestes reunions són
discretes, de grups reduïts, sense publicitat ni mitjans, i amb els
participants que es considera més oportú.

Palma, 19 de gener del 2007.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9001/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a aportació de la revista
Romaní. (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del 2006).

Quina aportació econòmica fa la Conselleria d'Agricultura
a la revista Romaní ja sigui en publicitat, patrocini o altres?

S'ha solAlicitat una subvenció de 34.850, 00 euros. S'ha
resolt la concessió de la subvenció i s'han abonat 34.478,08
euros.

Palma, 17 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9002/06, presentada per l'Hble. Sr.
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Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a aportació a ASAJA-
Balears. (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del 2006).

Quina aportació econòmica fa la Conselleria d'Agricultura
a Asaja-Balears ja sigui en publicitat, patrocini o altres?

Aportacions  any 2006:

-Subvenció mitjans de comunicació: aprovada la concessió
d'una subvenció per un import de 49.532,00 euros, ja abonada.

-Subvenció a organitzacions productores agràries: abonada
subvenció per un import de 86.650,20 euros.

-Subvenció a OPAS per al foment de contractació
d'emigrants al sector agrari: aprovada la concessió d'una
subvenció per un import de 13.125,00 euros i abonada per
11.070,00 euros.

Palma, 17 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9003/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a segona convocatòria de
subvencions. (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del 2006).

Quina és la relació dels beneficiaris de la segona
convocatòria de subvencions a mitjans de comunicació social
en matèria agrària i pesquera, per a l'any 2006, convocada
mitjançant resolució de la presidenta del FOGAIBA de 31 de
juliol del 2006?

Els solAlicitants a aquesta segona convocatòria són:
• Rey Sol, SA.
• Canal 37 Sa televisió de Palma SA.
• Radio Popular SA-COPE Menorca.

Palma, 17 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 10301/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a visita a l'empresa
Branstor. (BOPIB núm. 159 d'1 de desembre del 2006).

Quin fou el motiu de la visita de la consellera d'Agricultura
i Pesca a l'empresa Branstor, coincidint amb la Fira turística
de Londres?

El motiu va ser conèixer de primera mà el passat, el present
i el futur de la comercialització de patata de qualitat en el
primer mercat de la patata de Mallorca, com és el britànic.

Palma, 16 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 10388/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Pont des
tren. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

Sí, totalment, ja que s'estan executant d'acord amb totes les
cauteles introduïdes a l'informe de la Comissió del Centre
Històric; a més es varen extreure els corresponents motlles
abans del desmuntatge de les peces.

Palma, 2 de gener del 2007.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 10389/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Pont des
tren (II). (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

En resposta a la pregunta esmentada us inform que l'obra a
la qual fa referència no és una demolició, sinó un desmuntatge
d'acord amb el projecte presentat i tramitat a aquest efecte a la
Comissió del Centre Històric. El que la peça central del pont,
que salva la llum entre els estreps, fos de formigó armat, i per
tant impossible de desmuntar en peces, no ha de fer perdre a
ningú de vista que la forma de desmuntatge del pont va ser
correcta i tècnicament adequada.

Palma, 2 de gener del 2007.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 10459/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a la
construcció a Mallorca. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre
del 2006).

El president del Foment del Turisme ha realitzat
declaracions on apunta que "a Mallorca no s'hauria de créixer
ni un metre més de construcció". Té la intenció la Sra.
Consellera de promoure alguna iniciativa normativa en aquest
sentit?
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La pregunta, que es fonamenta en una frase fora del seu
context, està mal plantejada. S'ha de pensar que quan el
president del Foment del Turisme es refereix als metres de
construcció no està pensant en la construcció de determinades
infraestructures, per exemple, o en la construcció en els solars
dins el sòl urbà perfectament consolidat. Més aviat hom intueix
que es refereix al creixement de sòl residencial, és a dir, a
l'ocupació de territori no transformat per la urbanització per
edificar habitatges.

En aquest sentit cal indicar que a l'any 1999, amb una
normativa innovadora, es varen aprovar les directrius
d'ordenació territorial (DOT), que ja preveieren una limitació
d'aquest creixement, concretament del 10% per a Mallorca dins
un horitzó temporal de deu anys. Aquesta limitació l'havia de
concretar el Govern de les Illes Balears en els plans territorials
de cada illa.

No obstant això, la legislatura passada a través de l'actual
Llei 14/2000, d'ordenació territorial, i de la Llei 2/2001,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'ordenació del territori, es va determinar que fossin els
consells insulars, a cada una de les Illes i dins aquest marc fixat
per les DOT, els que fixassin els límits de creixement per als
usos residencials i turístics a cada un dels municipis.

En el cas de Mallorca el Pla territorial insular es va aprovar
a finals del 2004, i el mateix pla preveu la seva revisió als deu
anys de vigència, a no ser que hi hagi importants canvis
normatius o nous esdeveniments que ho justifiquin.

Per tant, i en resposta a la pregunta, es pot afirmar que no
hi ha cap necessitat de promoure una iniciativa normativa, atès
que:
1. Ja existeix a les Illes un marc legal per fixar les limitacions

de creixement (Llei d'ordenació territorial).
2. També existeix ja un model territorial per a les Illes

fonamentat en el principi de contenció de creixement i de
desenvolupament sostenible (les DOT).

3. Les competències per concretar aquest model de les DOT
corresponen als plans territorials insulars i, per tant, als
consells insulars.

4. En coherència amb l'anterior, correspon en tot cas al consell
insular avaluar si concorren circumstàncies que justifiquin
la revisió del Pla territorial insular.

Palma, 24 de gener del 2007.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 10460/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a la imatge de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del
2006).

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

El Govern de les Illes Balears creu que la millor manera de
netejar la nostra imatge i palAliar els, presumptes, efectes
negatius quant a imatge turística i imatge cívica de les Illes
Balears, es deixar actuar la justícia amb rigor; al mateix temps
rebutgem la falta de seriositat de determinats partits a l'hora de
plantejar aquest tema.

Palma, 25 de gener del 2007.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 10499/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Andratx i el
PORN de la Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 160 de 15 de
desembre del 2006).

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

Les àrees incloses dins el PORN de la Serra de Tramuntana
compleixen sobradament el mandat de la Llei 1/1991, de 30 de
gener, de declarar espais naturals protegits les "àrees
representatives de la Serra de Tramuntana".

Sense perjudici d'haver complit amb escreix el mandat
legislatiu ja indicat, els criteris que han determinat la
delimitació de l'àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana són
naturalistes i científics.

La delimitació del Pla d'ordenació de la Serra incorpora
totes les zones delimitades i protegides sota les figures de la
Xarxa Natura 2000 incloses dins la Serra de Tramuntana, tant
per ser lloc d'interès comunitari com per ser zona d'especial
protecció de les aus, de la Trapa a península de Formentor.
Hem de recordar que, sota criteris que se suposen que foren
estrictament tècnics conservacionistes, fou el Govern del pacte
el que va fer la delimitació de les àrees incloses a la Xarxa
Natura 2000. En aquell moment no es varen incloure dins
aquesta xarxa altres àrees, pel que cal deduir que en realitat les
àrees no declarades sota la protecció de la Xarxa Natura i que
han quedat excloses de l'àmbit del PORN no tenien, ni abans ni
ara, uns excepcionals valors ecològics a protegir, ja que si no
seria impossible entendre per què no el varen incloure dins la
Xarxa Natura 2000.

Així mateix, per donar continuïtat a l'àmbit del PORN, s'ha
pres en consideració que aquest tengués present zones més
representatives del medi abiòtic (cims, coves, canons, càrstics,
aqüífers, torrents, fonts, embassaments, etc.) i del medi biòtic
(flora i fauna), incloent també els jaciments arqueològics i
etnològics de l'indicat àmbit.

A l'expedient del PORN no consta l'existència de cap tipus
de participació de l'exdirector d'Ordenació del Territori, Sr.
Jaume Massot, relativa a l'àmbit del PORN de la Serra de
Tramuntana d'Andratx, per la qual cosa la pressuposició que fa
el diputat no té cap tipus de fonament.
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Palma, 26 de gener del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Q)

A les preguntes RGE núm. 10574/06 a 10577/06,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres,
relatives a beques d'introducció a la investigació en matèria
d'agricultura i pesca (I i II) i a ajudes per a la investigació
aplicades en matèria d'agricultura i pesca (I i II). (BOPIB
núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

Quines solAlicituds s'han presentat a la convocatòria de
beques d'introducció a la investigació en matèria d'agricultura
i pesca a l'àmbit de les Illes Balears, segons Resolució de la
presidenta del FOGAIBA de 27 de gener del 2006? Quina és
la relació dels beneficiaris?

S'han presentat solAlicituds per a 13 projectes.

SolAlicitants:
• Cecilia Carambula i Amalfi
• Ana Maria Ibañez i Burgos
• Lara Álvarez i Chaves
• Maria del Mar Gil i Oviedo
• Joana Maria Luna i Prohens
• Isabel Gomila i Muñiz
• Isabel Gomila i Muñiz
• Zaida Munilla i Garcia
• Maria Belén León i Cantera
• Perla Noemi Chavez i Dulanto
• Francesc Adrover i Adrover
• Jesús Ledesma i Espinosa
• Marina Arias i Royo

Relació de beneficiaris:
• Cecilia Carambula i Amalfi
• Ana Maria Ibañez i Burgos
• Joana Maria Luna i Prohens
• Zaida Munilla i Garcia
• Francesc Adrover i Adrover

Quines solAlicituds s'han presentat a la convocatòria
d'ajudes per a la investigació aplicada en matèria
d'agricultura i pesca en l'àmbit de les Illes Balears, segons
Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 24 de febrer del
2006? Quina és la relació de beneficiaris?

S'han presentat solAlicituds per a 15 projectes:
José Matas i Rubí
• Centre oceanogràfic de Balears
• Antonio Leonardo Sánchez i Forss
• Fundació Universitat-empresa de les Illes Balears
• Miguel Brunet i Quetglas
• Miguel Brunet i Quetglas
• Federació balear de pesca i casting
• John V. Sibole i Altre
• Oliver Navarro i Gil
• Juan Gabriel Morey i Verd i altre
• Antonia Maria Reus i Riera

• Universitat de les Illes Balears
• Universitat de les Illes Balears
• Universitat de les Illes Balears
• Antonio Barceló i Àvila 

Relació de beneficiaris:
• Antonio Leonardo Sánchez i Forss
• Fundació Universitat-empresa de les Illes Balears
• Miguel Brunet i Quetglas
• Federació balear de pesca i casting
• John V. Sibole i altre
• Oliver Navarro i Gil
• Juan Gabriel Morey i Verd i altre
• Antonia Maria Reus i Riera
• Universitat de les Illes Balears
• Universitat de les Illes Balears
• Universitat de les Illes Balears

Palma, 12 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 10578/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a ajudes a joves
agricultors. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

Quina és la relació d'ajudes concedides per a la
incorporació de joves agricultors durant els anys 2004, 2005
i 2006?

La relació d'ajudes concedides per a la incorporació de
joves agricultors durant els anys 2004, 2005 i 2006 és la que
s'adjunta.

Palma, 12 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

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
S)

A la pregunta RGE núm. 10597/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a pressuposts de
l'IBABSA. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

Pressupost de l'IBABSA territorializat per illes.
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MALLORCA

2005 2006

Capítols Pressupost Capítols Pressupost

I Despeses de
personal 2.061.077,83

I Despeses de
personal 2.178.166,00

II Compra béns
i serveis 1.609.479,05

II Compra béns i
serveis 1.682.309,04

III Despeses
financeres --

III Despeses
financeres --

IV
Transferències
corrents 62.000,00

VI Inversions
reals 127.065,00

VI Inversions
reals 745.397,00

VII
Transferències
de capital --

VII
Transferències de
capital --

TOTAL 3.797.621,88 TOTAL 4.667.872

MENORCA

2005 2006

Capítols Pressupost Capítols Pressupost

I Despeses de
personal 239.204,68

I Despeses de
personal 397.461,00

II Compra béns
i serveis 268.080,29

II Compra béns
i serveis 280.211,10

III Despeses
financeres --

III Despeses
financeres --

IV
Transferències
corrents 4.000,00

VI Inversions
reals 33.400,00

VI Inversions
reals 23.400,00

VII
Transferències
de capital --

VII
Transferències
de capital --

TOTAL 540.684,97 TOTAL 705.072,10

EIVISSA

2005 2006

Capítols Pressupost Capítols Pressupost

I Despeses de
personal 89.966,49

I Despeses de
personal 92.767,00

II Compra béns
i serveis 117.085,66

II Compra béns
i serveis 122.383,86

III Despeses
financeres --

III Despeses
financeres --

IV
Transferències
corrents 16.600,00

VI Inversions
reals 15.400,00

VI Inversions
reals 14.925,00

VII
Transferències
de capital --

VII
Transferències
de capital --

TOTAL 222.452,15 TOTAL 246.675.86

TOTALS CAPÍTOLS

2005 2006

Capítols Pressupost Capítols Pressupost

I Despeses de
personal 2.390.249,00

I Despeses de
personal 2.668.394,00

II Compra béns
i serveis 1.994.645,00

II Compra béns
i serveis 2.084.904,00

III Despeses
financeres 532.997,00 *

III Despeses
financeres 488.589,00 *

IV
Transferències
corrents 82.600,00

VI Inversions
reals 175.865,00

VI Inversions
reals 783.722,00***

VII
Transferències
de capital 398.887,00 **

VII
Transferències
de capital 462.765,00 **

TOTAL 5.492.643,00 TOTAL 6.570.974,00

* Partides pressupostàries que no es territorialitzen perquè
resulten de la finançació global de l'empresa.
** Partides pressupostàries que no es territorialitzen perquè
s'atorga un tant per cent en funció de la demanda.
*** S'imputa a Mallorca la inversió del laboratori, encara que
efectua els seus serveis a la resta d'illes.

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

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 10580/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a despeses de
l'IBABSA. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

Les despeses de l'exercici 2006 comprenen el període des
de l'01/01/2006 fins al 30/11/2006.
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MALLORCA

2005 2006

Capítols Despeses Capítols Despeses

I Despeses de
personal 1.830.551,72

I Despeses de
personal 1.729.701,06

II Compra béns
i serveis 1.054.740,03

II Compra béns
i serveis 663.175,25

III Despeses
financeres --

III Despeses
financeres --

IV
Transferències
corrents 40.000,00

VI Inversions
reals

291.523,99 VI Inversions
reals

40.614,00

VII
Transferències
de capital 126.081,16

VII
Transferències
de capital 120.876,81

TOTAL 3.302.896,90 TOTAL 2.594.367,12

MENORCA

2005 2006

Capítols Despeses Capítols Despeses

I Despeses de
personal 307.381,55

I Despeses de
personal 290.179,50

II Compra béns
i serveis 504.003,39

II Compra béns
i serveis 222.692,88

III Despeses
financeres --

III Despeses
financeres --

IV
Transferències
corrents --

VI Inversions
reals 29.182,16

VI Inversions
reals 579,00

VII
Transferències
de capital 252.983,93

VII
Transferències
de capital 268.529,98

TOTAL 1.093.551,03 TOTAL 781.981,36

EIVISSA

2005 2006

Capítols Despeses Capítols Despeses

I Despeses de
personal 88.615,96

I Despeses de
personal 84.201,99

II Compra béns
i serveis 66.385,21

II Compra béns
i serveis 25.629,10

III Despeses
financeres --

III Despeses
financeres --

IV
Transferències
corrents --

VI Inversions
reals 14.948,27

VI Inversions
reals --

VII
Transferències
de capital 7.002,50

VII
Transferències
de capital 6.023,35

TOTAL 176.951,94 TOTAL 115.854,44

TOTALS CAPÍTOLS

2005 2006

Capítols Despeses Capítols Despeses

I Despeses de
personal 2.226.549

I Despeses de
personal 2.104.082,55

II Compra béns
i serveis 1.625.128,63

II Compra béns
i serveis 911.497,23

III Despeses
financeres 305.245,52 *

III Despeses
financeres 356.551,61 *

IV
Transferències
corrents 74.500,00 ***

VI Inversions
reals 335.654,42

VI Inversions
reals 41.193,00 **

VII
Transferències
de capital 386.067,59

VII
Transferències
de capital 395.430,14

TOTAL 4.878.645,39 TOTAL 3.883.254,53

* Partides que no es territorialitzen.
** 641.263 euros corresponen a un pla plurianual de cessió de
crèdit.
*** Despesa no territorialitzada destinada a associacions amb
seu a Mallorca però d'àmbit balear.

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

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 10581/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a s'Ull de s'Aigo.
(BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del 2006).

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

La comunitat de regants ens demana unes obres mitjançant
un conveni, el qual firmam conjuntament. Nosaltres els feim les
obres i els les entregam en perfecte estat. Llavors ells s'han
d'encarregar del seu manteniment. 

Per tant, aquesta pregunta pregam que la demanin a la
comunitat de regants del municipi d'Estellencs.
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Palma, 16 de gener del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de

llei RGE núm. 7539/05, 10155/05 i 9038/06. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener del 2007, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
268/07, 269/07 i 270/07, presentats pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, i acordà atendre la petició de canvi
de tramitació de ple a comissió per a les proposicions no de llei
següents:

• RGE núm. 7539/05, relativa a creació d'una ponència
d'estudi i presentació de propostes per afrontar l'alt índex de
fracàs escolar a les Illes Balears (BOPIB núm. 108, de 28
d'octubre del 2005), davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

• RGE núm. 10155/05, relativa a elaboració del pla de
residus perillosos de les Illes Balears (BOPIB núm. 117, de
16 de gener del 2006), davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

• RGE núm. 9038/06, relativa a mesures per fer front als
abocaments incontrolats de residus d'obres i enderrocs
(BOPIB núm. 156, de 10 de novembre del 2006), davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant comissió per a les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 10500/06, 10635/06
i 10678/06. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de gener del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
307/07, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i, conformement amb l'establert a l'article 160.2
del Reglament de la Cambra, acordà que les preguntes que es
relacionen a continuació, totes presentades pel diputat Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, s'incloguin a l'ordre del dia de la
sessió següent de les comissions corresponents on rebran el
tractament de preguntes orals davant comissió:

• RGE núm. 10500/06, relativa a incompliment de la llei
d'incompatibilitat (BOPIB núm. 160, de 15 de desembre del
2006), davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

• RGE núm. 10635/06, relativa a Rafel Torres Gómez
(BOPIB núm. 164, de 12 de gener del 2007), davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

• RGE núm. 10678/06, relativa a reaccions a la Llei de
capitalitat (BOPIB núm. 164, de 12 de gener del 2007),
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de gener del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 157, de 17 de
novembre del 2006.

Havent-se detectat diverses errates al text de la Llei integral
de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les
Illes Balears, es publiquen les rectificacions següents: 

- Pàg. 6715. Article 15.1.c)
On diu: ... i a l'article 61 d'aquesta llei.
Ha de dir: ... i a l'article 64 d'aquesta llei.

- Pàg. 6715. Article 15.1.d)
On diu: ... i els articles 56 i 59 a 65 d'aquesta llei.
Ha de dir: ... i els articles 59 i 63 a 71 d'aquesta llei.

- Pàg. 6715. Article 15.1.e)
On diu: ... i als articles 63, 65 i 66 d'aquesta llei.
Ha de dir: ... i als articles 69, 71 i 73 d'aquesta llei.

- Pàg. 6715. Article 15.1.f)
On diu: ... i els articles 67 a 71, 80 i 81 d'aquesta llei, ...
Ha de dir: ... i els articles 74 a 78, 87 i 88 d'aquesta llei, ...

- Pàg. 6715. Article 15.1.h)
On diu: ... a l'article 66 d'aquesta llei ...
Ha de dir: ... a l'article 73 d'aquesta llei ...

- Pàg. 6715. Article 15.1.j)
On diu: ... i els articles 72 a 78 d'aquesta llei.
Ha de dir: ... i els articles 79 a 85 d'aquesta llei.

- Pàg. 6715. Article 15.1.l)
On diu: ... i l'article 79 d'aquesta llei.
Ha de dir: ... i l'article 86 d'aquesta llei.

- Pàg. 6716. Article 17.1
On diu: Sense perjudici del que disposa l'article 110 d'aquesta
llei ...
Ha de dir: Sense perjudici del que disposa l'article 119
d'aquesta llei ...
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- Pàg. 6717. Article 19.2.c)
On diu: ... o, si pertoca, davant el Defensor o la Defensora del
Menor, en els termes establerts legalment.
Ha de dir: ... o, si pertoca, davant el defensor o la defensora
de la infància i l'adolescència, en els termes establerts
legalment.

- Pàg. 6726. Article 66.2
On diu: ... amb la persona menor d'edat i els pares, tutors o
tutores ...
Ha de dir: ... amb la persona menor d'edat i els pares o mares,
tutors o tutores ...

- Pàg. 6727. Article 67.3
On diu: ... seran igualment escoltats els pares, els tutors o les
tutores ...
Ha de dir: ... seran igualment escoltats els pares o les mares,
els tutors o les tutores ...

- Pàg. 6727. Article 71.2
On diu: ... i notificades als pares, tutors o tutores ...
Ha de dir: ... i notificades als pares o mares, tutors o tutores ...

- Pàg. 6727. Article 72.1
On diu: Quan per l'oposició dels pares, tutors o tutores ...
Ha de dir: Quan per l'oposició dels pares o mares, tutors o
tutores ...

- Pàg. 6728. Article 74.5
On diu: ... per l'òrgan competent, els pares no solAliciten ...
Ha de dir: ... per l'òrgan competent, els pares o les mares no
solAliciten ...

- Pàg. 6728. Article 75
On diu: Els pares o la persona que exerceix la tutela ...
Ha de dir: Els pares o les mares o la persona que exerceix la
tutela ...

- Pàg. 6730. Article 87.1.b
On diu: Que els equips tècnics competents a què es refereix
l'article 71 d'aquesta llei ...
Ha de dir: Que els equips tècnics competents a què es refereix
l'article 70 d'aquesta llei ..
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