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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7936/07,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en matèria d'immigració en relació
amb l'escolarització.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Francesc J. Fiol i
Amengual.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i l'Hble. Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Aina Rado i
Ferrando i l'Hble. Sr. Francesc J. Fiol i Amengual.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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 de les autovies d'Eivissa. (BOPIB 167 de 2 de febrer
del 2007).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 167 de 2 de febrer
del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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
denúncies. (BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 374/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi organitzatiu de la
Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB 167 de 2 de febrer del
2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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). (BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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). (BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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). (BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, debaté la Pregunta 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). (BOPIB 167 de 2 de febrer del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, rebutjà la Moció RGE núm. 10464/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a control i seguiment de
les obres de les noves autovies en construcció. (BOPIB núm.
160 de 15 de desembre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, rebutjà la Moció RGE núm. 10573/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a desindustrialització de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 160 de 15 de desembre del
2006).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de febrer del 2007, rebutjà la Moció RGE núm. 10697/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política en matèria
d'agricultura. (BOPIB núm. 164 de 12 de gener del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Molt Hble. Sr. President del Govern de

les Illes Balears, sobre el contingut i els resultats de la III
Conferència de presidents de comunitats autònomes (RGE
núm. 224/07).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de febrer del 2007, tengué lloc la compareixença del Molt
Hble. Sr. President del Govern de les Illes Balears, qui informà
sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels

Diputats.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de febrer del 2007, aprovà per assentiment l'Informe de la
Comissió de l'Estatut dels Diputats sobre incompatibilitats dels
Hbles. Diputats Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias i Sr. Antoni
Alemany i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2006, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 8530/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures
d'actuació davant els possibles efectes del canvi climàtic a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la no
implicació del Govern en el cas de presumpta corrupció
urbanística al municipi d'Andratx (RGE núm. 10754/06).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de desembre
del 2006, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, qui informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

2962/06, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessions de dia 25 d'octubre
i de dia 7 de novembre del 2006, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
129, de 21 d'abril del 2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

4726/06, d'atribució de competències als consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de
joventut i lleure.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre
del 2006, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició
de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 135, de 2 de juny
del 2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
del 2006, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de
llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 131, de 5 de maig del
2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

8954/06, de mesures tributàries i administratives.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de desembre del 2006, procedí
a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 153, de 26 d'octubre del 2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

8953/06, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2007.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessions dels dies 12, 13 i 14 de desembre del
2006, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 153, de 26 d'octubre del
2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 567/07, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7936/06, relativa a
política general del Govern de les Illes en matèria
d'immigració en relació amb l'escolarització. (Mesa de 14 de
febrer del 2007).

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
7936/06, relativa a política general del Govern de les Illes en
matèria d'immigració en relació amb l'escolarització, la moció
següent.

Atesa la importància que té l'educació per tal d'aconseguir
la integració de les persones nou vingudes, i així aconseguir
una societat cohesionada, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la Proposició no de llei aprovada
al Parlament el mes d'octubre del 2003 i a implementar en el
pròxim període d'escolarització mesures tendents a aconseguir
una distribució equilibrada d'alumnat estranger, entre tots els
centres sostinguts amb fons públics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear/implantar programes de formació per atenció a
la diversitat dirigits al professorat de tots els centres educatius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de mediadors culturals tots els centres que
escolaritzin més d'un 25% d'alumnat estranger.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estendre, en el curs 2007-2008, el programa
"Aprendre a viure en la interculturalitat" a tots els centres que
escolaritzin més d'un 25% d'alumnat estranger.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estendre el programa "PROA" de reforç educatiu,
cofinançat pel Ministeri d'Educació als centres que comptin
amb més d'un 25% d'alumnat estranger.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear programes dotats de personal especialitzat per
tal de facilitar la relació família-escola.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 466/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Ruberts. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 484/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a curs
de creació i gestió d'empreses per a immigrants. (Mesa de 14
de març del 2007).
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RGE núm. 504/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
expedients sancionadors (I). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 505/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
expedients sancionadors (II). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 506/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
expedients sancionadors (III). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 507/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
expedients sancionadors (IV). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 508/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a sancions
imposades. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 509/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
campanyes de promoció turística. (Mesa de 14 de març del
2007).

RGE núm. 510/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a estudis de
mercat. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 511/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
publicacions realitzades. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 512/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a fires
turístiques a participar (I). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 513/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a fires
turístiques a participar (II). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 514/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a fires
turístiques a participar (III). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 515/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a fires
turístiques a participar (IV). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 516/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a fires
turístiques a participar (V). (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 517/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a viatges de
familiarització. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 518/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a destinació
dels recursos recaptats pel cobrament de l'ecotaxa. (Mesa de
14 de març del 2007).

RGE núm. 519/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a anàlisi
multicriteri de la sostenibilitat a les Illes Balears. (Mesa de 14
de març del 2007).

RGE núm. 520/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a anàlisi
multicriteri de la sostenibilitat a les Illes Balears. (Mesa de 14
de març del 2007).

RGE núm. 521/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a projecte
ECOTUR. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 522/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a projecte
mobilitat del turisme. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 523/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a estudi
sobre l'evolució dels usos del sòl. (Mesa de 14 de març del
2007).

RGE núm. 524/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a estudi
sobre el turisme residencial. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 525/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a projecte
XAROP. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 526/07, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a webs de
la Conselleria de Turisme. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 539/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Llei de costes i el president. (Mesa de 14 de març del
2007).

RGE núm. 540/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a centre educatiu de Son Amonda. (Mesa de 14 de
març del 2007).

RGE núm. 541/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cotxe oficial per als candidats. (Mesa
de 14 de març del 2007).

RGE núm. 554/07, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a pissarra electrònica. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 555/07, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a fira de races autòctones 2006. (Mesa de 14 de març
del 2007).

RGE núm. 558/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a patrimoni flotant. (Mesa de 14 de març del 2007).
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RGE núm. 559/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a patrimoni flotant (II). (Mesa de 14 de març del
2007).

RGE núm. 568/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
càrrec del Sr. Mariano Isasi. (Mesa de 14 de març del 2007).

RGE núm. 569/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
centres d'estades diürnes a Santanyí (I). (Mesa de 14 de març
del 2007).

RGE núm. 570/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
centres d'estades diürnes a Santanyí (II). (Mesa de 14 de març
del 2007).

RGE núm. 571/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
centres d'estades diürnes a Santanyí (III). (Mesa de 14 de març
del 2007).

RGE núm. 580/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a avaluació de les obres a les dunes de Camp de Mar.
(Mesa de 14 de març del 2007).

Palma, a 14 de març 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Avala el Sr. President del Govern de les Illes Balears la
pràctica d'evitar l'aplicació de sentències judicials fermes
contra ilAlegalitats urbanístiques modificant la normativa
urbanística conculcada, tal i com planteja el batle de Sencelles
en el cas dels adossats de Ruberts?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals, en resposta a la pregunta RGE núm. 30302/06,
de dia 18 de maig, respon a l'esmentada pregunta "sí", quin ha

estat l'import d'aquesta subvenció? Quin només d'immigrants hi
ha participat?

Palma, a 6 de febrer del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants expedients sancionadors s'han iniciat a la
Conselleria de Turisme durant la legislatura 2003-2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes propostes de resolució d'expedients sancionadors
ha efectuat la Conselleria de Turisme durant la legislatura
2003-2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants expedients sancionadors s'han resolt a la Conselleria
de Turisme durant la legislatura 2003-2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.
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Quants expedients sancionadors a allotjaments ilAlegals ha
resolt la Conselleria de Turisme durant la legislatura 2003-
2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Quina és la distribució de sancions imposades per la
Conselleria de Turisme segons el grau d'importància (lleus,
greus i molt greus) durant la legislatura 2003-2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Quines han estat les campanyes de promoció turística a
televisió efectuades per la Conselleria de Turisme durant la
legislatura 2003-2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Quins són els estudis de mercat realitzats per la Conselleria
de Turisme durant la legislatura 2003-2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les publicacions realitzades per la Conselleria
de Turisme durant la legislatura 2003-2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines fires turístiques (relació nominal) té previst
participar la Conselleria de Turisme  i l'IBATUR durant el
2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

A quines fires generals de turisme (relació nominal) té
previst participar la Conselleria de Turisme  i l'IBATUR durant
el 2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

A quines fires especialitzades de turisme (relació nominal)
té previst participar la Conselleria de Turisme  i l'IBATUR
durant el 2007?
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Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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

A quines fires de turisme (relació nominal) té previst
participar la Conselleria de Turisme  amb l'estand durant el
2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines ciutats (relació nominal) té previst participar la
Conselleria de Turisme  i l'IBATUR presentacions durant el
2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de viatges de familiarització prevists
durant el 2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la destinació dels recursos recaptats pel
cobrament de l'impost sobre estades turístiques (ecotaxa) durant
la legislatura 2003-2007?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no s'ha publicat l'Anàlisi multicriteri de la
sostenibilitat a les Illes Balears, realitzat per l'economista
Fander Falconi sota la supervisió del Sr. Giuseppe Munda de
la Universitat Autònoma de Barcelona?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha conclòs el projecte SIG allotjament turístic elaborat per
CITTIB?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin grau de desenvolupament es troba el projecte
ECOTUR del CITTIB?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin grau de desenvolupament es troba el projecte
mobilitat del turisme del CITTIB?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha elaborat una actualització de l'estudi sobre l'evolució
dels usos del sòl a les Illes Balears?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha elaborat una actualització de l'estudi sobre el turisme
residencial a les Illes Balears?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació actual del projecte XAROP?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines webs mantenen actualment la Conselleria de
Turisme i les empreses públiques que en depenen?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant les declaracions fetes pel president del Govern de
les Illes Balears en relació amb l'aplicació de la Llei de costes,
editades pels mitjans de comunicació de les Illes Balears el
passat 11 de gener del 2007, i que alhora es feren en resposta
a l'anunci fet pel Ministeri de Medi Ambient quant a la
demolició de les piscines existents en primera línia de costa:
• 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?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Coneix el Sr. Conseller d'Educació i Cultura que el centre
educatiu de Son Amonda (Inca) es construeix just davall d'una
línia de mitja tensió?

Fa comptes el Sr. Conseller d'Educació i Cultura inaugurar
un centre educatiu en aquestes condicions?

Qui finançarà el soterrament de la línia de mitja tensió que
passa per sobre de l'edifici d'un centre educatiu que es
construeix a Son Amonda?
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Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Vicepresidència i
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atès que els membres del Partit Popular que alhora són
membres del Govern de les Illes Balears acudeixen a reunions
com a membres del Partit Popular en cotxes oficials, pensa el
Govern de les Illes Balears posar a disposició de totes les
candidates i de tots els candidats dels altres partits polítics
aquest servei?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Pensa dotar la Conselleria d'Educació i Cultura a tots els
centres educatius de les Illes Balears de l'anomenada pissarra
electrònica?

Quina previsió hi ha al respecte?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'aportació econòmica de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears a la
celebració de la Fira de Races Autòctones, realitzada a
Ciutadella de Menorca el passat 2006?

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Vicepresidència i
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Durant aquesta legislatura, el Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista ha presentat dues proposicions no de llei
en relació amb la conservació del patrimoni flotant de les Illes
Balears. Ambdues iniciatives varen ser aprovades en comissió
-tal com consta en els BOPIB núm. 45, d'11 de juny del 2004,
i núm. 108, de 28 d'octubre del 2005.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per
sonar compliment a l'aprovat pel Parlament de les Illes Balears
en aquest sentit?

Palma, a 8 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Vicepresidència i
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha fet el Govern de les Illes Balears per
adquirir el llaüt anomenat "Addaya"?

Palma, a 8 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 càrrecs ocupa o ha ocupat el Sr. Mariano Isasi a la
Fundació per a la Música? Especificau-ne el sou, la dedicació
i el concurs realitzat per accedir al càrrec.

Palma, a 8 de febrer del 2007.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

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

Amb quantes places en centres d'estades diürnes compta el
municipi de Santanyí?

Palma, a 9 de febrer del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

La residència en construcció al municipi de Santanyí
comptarà amb centre d'estades diürnes? Si n'és el cas, quantes
places tendrà?

Palma, a 9 de febrer del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria de Presidència construir algun centre
d'estades diürnes a algun nucli de població del municipi de
Santanyí? Si n'és el cas, on?

Palma, a 9 de febrer del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria 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 les obres que es duen a terme sobre una
zona coneguda com les Dunes de Camp de Mar al municipi
d'Andratx?

Atesa la rellevància ecològica i mediambiental d'aquesta
zona i la transcendència  de les obres que s'hi han començat, ha
fet o farà la Conselleria de Medi Ambient  alguna gestió pre
preservar aquest sistema dunar del municipi d'Andratx? En cas
afirmatiu, quina?

Palma, a 9 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 591/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
jurídic en relació amb l'aplicació de la Instrucció de 4 de
setembre del 2003 en relació amb el caràcter de policia
judicial dels agents de Medi Ambient. (Mesa de 14 de febrer
del 2007).

RGE núm. 592/07, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
interposades pels agents de Medi Ambient al terme municipal
d'Andratx des de l'any 2003. (Mesa de 14 de febrer del 2007).

RGE núm. 593/07, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i
Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment per a la tramitació de les denúncies formulades
pels agents de Medi Ambient en el terme municipal d'Andratx
des de l'ant 2003. (Mesa de 14 de febrer del 2007).

RGE núm. 594/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la petició del Consell de Menorca, relativa al
traspàs de la gestió de museus, biblioteques i arxius de
titularitat estatal. (Mesa de 14 de febrer del 2007).

RGE núm. 595/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creixement
de nous llocs de treball a les Illes Balears. (Mesa de 14 de
febrer del 2007).

RGE núm. 596/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució per illes del creixement de llocs de feina. (Mesa
de 14 de febrer del 2007).

RGE núm. 597/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
per a la integració d'immigrants. (Mesa de 14 de febrer del
2007).

RGE núm. 598/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia de
Sant Antoni. (Mesa de 14 de febrer del 2007).

RGE núm. 599/07, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Son Espases (I). (Mesa de 14 de febrer del 2007).

RGE núm. 600/07, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Son Espases (II). (Mesa de 14 de febrer del 2007).
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RGE núm. 601/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a denúncia d'edificacions al municipi d'Andratx.
(Mesa de 14 de febrer del 2007).

RGE núm. 602/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a construcció ilAlegal a la zona de Montport. (Mesa de
14 de febrer del 2007).

Palma, a 14 de febrer 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.

Quant a l'aplicació de la Llei 10/2006, per la qual es
modifica la Llei 43/2003, de monts, s'ha solAlicitat per part del
Govern algun informe jurídic que avali la conformitat del
procediment que es deriva de l'aplicació de la Instrucció de
data 4 de setembre del 2003, en relació amb el caràcter de
policia judicial dels agents de Medi Ambient?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

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.

Quantes denúncies han interposat els agents de Medi
Ambient al terme municipal d'Andratx des de l'any 2003?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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.

Quin procediment s'ha seguit per a la tramitació de les
denúncies formulades pels agents de medi ambient en el terme
municipal d'Andratx des de l'any 2003?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El diputat:
Eduardo Puche i Castillejo.

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 Ple.

Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura
respecte de la petició del Consell de Menorca relativa al traspàs
de la gestió dels museus, biblioteques i arxius de titularitat
estatal als consells insulars?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern el creixement de nous llocs de feina
a les Illes Balears durant l'any 2006?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es distribueix per illes el creixement de llocs de feina
a les Illes Balears durant l'any 2006?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Considera la consellera d'Immigració que el fons per a la
integració d'immigrants del Ministeri de Treball i Assumptes
Socials està suficientment dotat?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Continua pensant que l'adjudicació del projecte d'autovia a
Sant Antoni d'Eivissa ha estat correcta?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Molt Hble. Sr. President que el procés d'adjudicació
i construcció del nou hospital de referència a Son Espases s'ha
fet amb la transparència i el rigor necessaris?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.

Quins interessos defensa el Molt Hble. Sr. President del
Govern a l'hora de decidir construir el nou hospital de
referència a Son Espases?

Palma, a 14 de febrer 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.

Per quin motiu la Conselleria de Medi Ambient va retenir
durant onze mesos la denúncia formulada per un dels seus
agents en relació amb unes edificacions del municipi
d'Andratx?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu la denúncia efectuada per un agent forestal
en relació amb una construcció ilAlegal a la zona de Montport
va tardar onze mesos en arribar al Consell de Mallorca, ens
competent per imposar la disciplina urbanística?

Palma, a 14 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 487/07, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a PORN de la Serra de Tramuntana,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 14 de febrer del 2007).

Palma, a 14 de febrer 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
d'Ordenació Territorial.

El Consell de Govern de 18 de març va acordar iniciar
l'elaboració del PORN de la Serra de Tramuntana i delimitar
una zona determinada. Aquesta delimitació exclou importants
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zones naturals, classificades com ANEI i ARIP als municipis
de Palma, Andratx, Calvià, Puigpunyent, Campanet i Pollença.

El PORN és un instrument per definir i assenyalar l'estat de
conservació d'un àmbit territorial, establir les limitacions que
calguin segons el seu estat de conservació, aplicar els règims de
protecció adients, promoure l'aplicació de mesures de
conservació, restauració i millora dels recursos i formular
criteris orientadors de les polítiques sectorials per ordenar les
activitats econòmiques i socials per tal que siguin compatibles
amb la conservació de l'espai a protegir (article 4.3 de la Llei
4/89, relativa a la conservació dels espais protegits i de la flora
i la fauna silvestres).

Per tant, el procediment lògic és primer estudiar i després
definir l'àmbit a protegir ja que no té per què coincidir al cent
per cent amb el territori final de l'espai natural protegit.

L'exclusió d'importants àrees de la serra no respon a criteris
ambientals i, tenint en compte que la Serra de Tramuntana és
l'espai natural més gran i important de les Illes Balears, és
desitjable aconseguir la seva protecció i conservació sobre uns
fonaments sòlids.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar a l'àmbit del PORN la totalitat dels espais
naturals de la Serra de Tramuntana.

Palma, a 6 de febrer del 2007.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
La portaveu:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2303/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions
de foment de la creació cultural. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril
del 2004).

Quines actuacions de foment de la creació cultural ha dut
a terme la Conselleria d'Educació i Cultura des de dia 1 de
setembre del 2003 fins a dia 15 d'abril del 2004?

Les principals actuacions de la Conselleria d'Educació i
Cultura en matèria de promoció i creació cultural han estat:
• Convocatòries de subvencions per donar suport a activitats

de promoció i projecció exterior de la cultura.
• Participació a fires nacionals i/o internacionals en matèria

de teatre, música, arts plàstiques, literatura, etc.
• Realització de cursos a través de l'Espai de Formació

Cultural.

• Exposicions a les Illes Balears, a nivell estatal i a nivell
internacional per presentar i promoure els artistes i creadors
de les nostres illes.

• Projectes d'inversió encaminats, atenent les competències
pròpies del Govern de les Illes Balears, a la promoció, la
difusió i la projecció exterior de totes les manifestacions
culturals pròpies de les nostres illes.

• Activitats culturals i patrimonials als centres culturals
gestionats directament per la Conselleria d'Educació i
Cultura: museus, arxius i biblioteques.

Palma, 31 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1922/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a actuacions
en defensa del patrimoni històric durant el 2004. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).

Quantes actuacions en defensa del patrimoni històric ha
dut a terme el Govern de les Illes Balears durant el 2004, amb
el detall per a cada actuació del concepte, el lloc i la quantia?

Els centres culturals que gestiona la Conselleria d'Educació
i Cultura -arxius, museus i biblioteques- porten a terme
actuacions encaminades a la conservació, la protecció, la
restauració i la difusió dels seus fons patrimonials i
documentals per tal de preservar el nostre patrimoni històric.

Durant el 2004 es va crear la Comissió Interdepartamental
per la gestió de l'1% cultural.

La Conselleria d'Educació i Cultura participa a diversos
consorcis i fundacions per a la defensa del patrimoni històric.

Altes conselleries del Govern de les Illes Balears porten a
terme actuacions en defensa del patrimoni històric.

Palma, 31 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1923/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a actuacions
en defensa del patrimoni històric durant el 2003. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).

Quantes actuacions en defensa del patrimoni històric ha
dut a terme el Govern de les Illes Balears durant el 2003, amb
el detall per a cada actuació del concepte, el lloc i la quantia?

Els centres culturals que gestiona la Conselleria d'Educació
i Cultura -arxius, museus i biblioteques- porten a terme
actuacions encaminades a la conservació, la protecció, la
restauració i la difusió dels seus fons patrimonials i
documentals per tal de preservar el nostre patrimoni històric.
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La Conselleria d'Educació i Cultura participa a diversos
consorcis i fundacions per a la defensa del patrimoni històric.

Altes conselleries del Govern de les Illes Balears porten a
terme actuacions en defensa del patrimoni històric

Palma, 31 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1924/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a actuacions
en defensa del patrimoni històric durant el 2002. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).

Quantes actuacions en defensa del patrimoni històric ha
dut a terme el Govern de les Illes Balears durant el 2002, amb
el detall per a cada actuació del concepte, el lloc i la quantia?

Els centres culturals que gestiona la Conselleria d'Educació
i Cultura -arxius, museus i biblioteques- porten a terme
actuacions encaminades a la conservació, la protecció, la
restauració i la difusió dels seus fons patrimonials i
documentals per tal de preservar el nostre patrimoni històric.

Durant el 2002 es varen realitzar les inversions següents a
càrrec de l'1% cultural del Govern:
• Restauració monumental per a la consolidació de les

fàbriques més afeblides dels castells de Mallorca i de les
torres costaneres, restauració del patrimoni etnològic i
restauració d'immobles de valor cultural de titularitat del
Consell: 73.756,98.

• Treballs de condicionament i de neteja del Centre Cultural
de Llucalcari: 5.833,84.

• Rehabilitació del jaciment arqueològic de Son Mercer de
Baix (Ferreries): 13.504,80.

• Restauració del retaule i el tabernacle de l'església de Santa
Eulàlia del Riu i restauració del Pou de ses Roques a
Formentera: 16.621,29.

• Restauració i tancament del castellum romà de Can Blai a
Formentera: 44.621,37.

• Redacció dels avantprojectes museogràfics de la Fàbrica
Nova de Sóller, de Can Fàbregues i del Museu de
Formentera: 27.290,43.

La Conselleria d'Educació i Cultura participa a diversos
consorcis i fundacions per a la defensa del patrimoni històric.

Altes conselleries del Govern de les Illes Balears porten a
terme actuacions en defensa del patrimoni històric.

Palma, 31 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4730/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resposta de la
Pregunta 1240/05. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

Per què el Govern de les Illes Balears no contesta la
pregunta 1240/05, referida als béns patrimonials desapareguts
o robats a les naus que el Govern utilitza al carrer Aragó de
Palma?

La pregunta parlamentària 1240/05, formulada pel diputat
socialista Fèlix Fernández Terrés, solAlicitava textualment
"Quins béns patrimonials han desaparegut i/o robat de les naus
que el Govern de les Illes Balears utilitzat al carrer Aragó de
Ciutat?"

Aquesta pregunta va ser contestada per aquesta conselleria
amb data de dia 27 de desembre del 2006 i enviada al director
general de Relacions amb el Parlamentari i de Coordinació
Normativa amb data de dia 28 de desembre del 2006.

Palma, 31 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1405/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obres als
centres públics d'educació (I). (BOPIB núm. 124 de 10 de
març del 2005).

Quina quantitat de diners calcula el Govern de les Illes
Balears que li manca per fer front a les obres compromeses als
centres públics d'educació de les Illes Balears?

La inversió que es realitza en matèria d'infraestructura
educativa és la necessària per tal que els centres de les Illes
Balears tenguin unes prestacions i uns serveis d'acord amb les
necessitats actuals.

Aquesta inversió es fa de manera planificada, encara que
l'augment de població escolar a les Illes, fet que es tradueix en
una major demanda de places escolars, dóna un major
dinamisme i una major exigència a l'execució d'aquesta
inversió.

Per això, amb la ferma intenció de donar resposta de forma
urgent a aquesta demanda, el Govern de les Illes Balears va
posar en marxa un pla d'infraestructures educatives per ser
executat en dos períodes al llarg de vuit anys: 2004-2007 i
2008-2011; un pla que es va crear amb la planificació del mapa
escolar vigent a les Illes Balears i que també va incloure
actuacions no previstes al mapa, però necessàries per al sistema
educatiu. En definitiva, es tracta d'un pla dinàmic i flexible que
s'ha d'anar adaptant a la realitat de les nostres illes.

El Pla d'infraestructures 2003-2011 preveia, inicialment,
190 actuacions significatives amb un pressupost d'uns 210
milions d'euros. Durant aquesta legislatura ja s'han realitzat
unes 150 actuacions amb una inversió d'un total de 165 milions
d'euros.
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Palma, 31 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8489/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a nou institut a
Santa Maria. (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del 2006).

Quan té previst el Govern de les Illes Balears la
construcció d'un nou institut a Santa Maria?

Al Pla d'infraestructures educatives presentat el 25 de febrer
del 2004 consta un nou institut de 12 unitats a Santa Maria,
amb la previsió de dur-lo a terme el període 2008/2011.

El Pla d'infraestructures també preveu un nou IES a
Marratxí, molt a prop de Santa Maria, projecte que es
començarà el més aviat possible, una vegada que l'ajuntament
ens concreti el terreny on s'ha d'ubicar l'edifici nou.

Palma, 31 de gener del 2007.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 9119/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a Fundació
Turisme Menorca (I). (BOPIB núm. 157 de 17 de novembre
del 2006).

Quina és la data de l'enregistrament de la Fundació
Turisme Menorca?

La data de l'enregistrament de la Fundació Turisme
Menorca és de dia 15/08/2006.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9229/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a conciliació de la vida
familiar i laboral. (BOPIB núm. 158 de 24 de novembre del
2006).

A dia d'avui, quants de premis o segells de qualitat ha
donat la Conselleria de Presidència a empreses de les Illes
Balears per distingir les mesures que tenen les empreses
guardonades per facilitar la vida familiar i laboral?

En aquests moments es tramiten els corresponents decret i
convocatòria que es preveuen que es publiquin a principi del
2007 i així concedir el guardó a les empreses que destaquin a
aplicar mesures en la línia de la conciliació de la vida familiar
i laboral.

Palma, 31 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9230/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Institut de la Dona (I).
(BOPIB núm. 158 de 24 de novembre del 2006).

Quina és la situació de l'estudi sociològic sobre la situació
de la dona al mercat laboral illenc, actuació prevista pel
projecte EQUAL?

L'estudi està publicat des del mes d'agost del 2006.

Palma, 31 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9231/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Institut de la Dona
(II). (BOPIB núm. 158 de 24 de novembre del 2006).

Quina és la situació de la guia integral de llenguatge no
sexista en els àmbits universitaris empresarials, actuació
prevista pel projecte EQUAL?

L'estudi està publicat des del mes de setembre del 2006.

Palma, 31 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9232/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Institut de la Dona
(III). (BOPIB núm. 158 de 24 de novembre del 2006).

Quina és la situació de la presa de mesures per fomentar
la creació d'empreses a càrrec de dones, actuació prevista pel
projecte EQUAL?

Una de les actuacions encomanada a l'Institut Balear de la
Dona és la creació d'un viver d'empreses per fomentar la
creació d'empreses a càrrec de dones.
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Des del viver es potencien les empreses innovadores i
diversificadores, que contribueixin a la creació de llocs de feina
en aquells sectors ocupats tradicionalment per homes.

El viver d'empreses complementa el servei de l'Institut
Balear de la Dona d'orientació sociolaboral. Funciona com un
servei d'informació, orientació i derivació a altres serveis
especialistes en creació d'empreses.

El perfil tradicional de els usuàries d'aquest servei de
l'Institut Balear de la Dona és el de dones que, a causa de la
seva especial situació, cerquen feina per compte aliè.
Actualment, gràcies a les actuacions que es duen a terme en el
marc d'aquest projecte d'actuació s'acosten cada dia més dones
interessades a crear la seva pròpia empresa.

Palma, 31 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9233/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Institut de la Dona
(IV). (BOPIB núm. 158 de 24 de novembre del 2006).

Quina és la situació a dia d'avui de l'enunciat EQUIBAL,
programa a desenvolupar des de la igualtat de gènere?

Destacam el curs d'Igualtat d'Oportunitats, en el qual han
participat les entitats sòcies en el Projecte EQUIBAL. Aquest
curs va ser impartit per l'Associació d'Agents d'Igualtat de els
Illes Balears a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

En colAlaboració amb les entitats sòcies dels projectes,
l'Institut Balear de la Dona participa en la correcció de
documents oficials per evitar un ús sexista del vocabulari,
acomplint així amb la seva funció com a agent d'igualtat en els
tres projectes de la iniciativa comunitària Equal per assegurar
l'aplicació dels principis d'igualtat en el seu desenvolupament:
• Glossari de les paraules més freqüents en la terminologia

específica de gènere amb la seva corresponent traducció a
l'anglès.

• Elaboració del vocabulari més destacat i important sobre
"Gènere i igualtat d'oportunitats" per als socis de
l'Agrupació de Desenvolupament.

Palma, 31 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9234/06, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Institut de la Dona
(V). (BOPIB núm. 158 de 24 de novembre del 2006).

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de
Presidència i Esports dins l'orientació a la conciliació de la

vida familiar i laboral dins el programa "Tiempo de trabajo y
ocio" durant l'any 2006?

S'ha dut a terme el curs d'Igualtat d'oportunitats, impartit a
les entitats sòcies participants al projecte "Tiempo de trabajo y
ocio". Aquest curs va ser impartit per l'Associació d'Agents
d'Igualtat de les Illes Balears a les illes de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa.

En colAlaboració amb les entitats sòcies dels projectes,
l'Institut Balear de la Dona participa en la correcció de
documents oficials per evitar un ús sexista del vocabulari,
acomplint així amb la seva funció com a agent d'igualtat en els
tres projectes de la iniciativa comunitària Equal per assegurar
l'aplicació dels principis d'igualtat en el seu desenvolupament:
• Glossari de les paraules més freqüents en la terminologia

específica de gènere amb la seva corresponent traducció a
l'anglès.

• Elaboració del vocabulari més destacat i important sobre
"Gènere i igualtat d'oportunitats" per als socis de
l'Agrupació de Desenvolupament.

Palma, 31 de gener del 2007.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 10316/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a projectes
d'inversió entre 12.000 i 30.000 euros. (BOPIB núm. 159 d'1
de desembre del 2006).

Relació dels projectes d'inversió, de més de 12.000 euros
i menys de 30.000 euros, adjudicats pel Govern des de l'inici
de la legislatura fins a la data d'avui, amb especificació de la
quantitat, la finalitat (l'objecte) i l'adjudicatari.

Per oferir la informació que figura a la base de dades del
sistema d'informació comptable de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, és necessari concretar la petició, bé amb nom
i NIF dels perceptors, bé amb dades de l'estructura
pressupostària.

Palma, 30 de gener del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial per

a la Proposició no de llei RGE núm. 43/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
563/07, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acordà que
la proposició no de llei esmentada, relativa a tramitació de les
denúncies urbanístiques dels agents de medi ambient pels
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ajuntaments i consells (BOPIB núm. 164, de 12 de gener
d'enguany), es tramiti davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble Consellera d'Immigració i

Cooperació en comptes de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència i Esports en relació a la SolAlicitud de
compareixença RGE núm. 254/07.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
536/07, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acordà que en relació amb la solAlicitud de
compareixença  esmentada, comparegui l'Hble. Sra. Consellera
d'Immigració i Cooperació en comptes de l'Hble. Sra.
Consellera de Presidència i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
SolAlicitud de creació d'una comissió d'investigació entorn

a tots els contractes realitzats per l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears als quals la Sindicatura de
Comptes ha trobat deficiències (RGE núm. 590/07). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer del 2007, conformement amb l'article 51 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 590/07, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual solAlicita que el Ple del Parlament
acordi la creació i la constitució d'una comissió d'investigació
entorn de l'assumpte esmentat, i acordà d'incloure'l en l'ordre
del dia d'una propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Caducitat del procés de convocatòria per al proveïment

d'una plaça de viceuixer major del Parlament de les Illes
Balears per lliure designació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer del 2007, declarà caducat el procés esmentat,
publicat al BOPIB núm. 149, de 29 de setembre del 2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Bases de la convocatòria per al proveïment d'una plaça de

viceuixer major del Parlament de les Illes Balears per lliure
designació.

Resolució de Presidència

Bases de la convocatòria per al proveïment d'una plaça
de viceuixer major del Parlament de les Illes Balears per

lliure designació

      El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 14 de
febrer del 2007, i a l'empara del que s'estableix als articles 12
i 55.4 de l'Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears, dicta la següent

Resolució

Aprovar la convocatòria per cobrir mitjançant el
procediment de lliure designació una plaça vacant de viceuixer
major del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears, tot
d'acord amb les següents bases:

Primera 
Objecte de la convocatòria

Cobrir mitjançant el sistema de lliure designació una plaça
de viceuixer major vacant en el cos d'uixers del Parlament de
les Illes Balears, amb caràcter de funcionari de carrera, del
grup D, nivell de complement de destí 18 i complement
específic de 899,43 euros mensuals.

Segona
Requisits personals

    Tenir la condició de funcionari de carrera del cos d’uixers
del Parlament de les Illes Balears, amb un mínim de dos anys
d’antiguitat en el cos i en situació administrativa de servei actiu
o situació administrativa assimilada.  
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Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants

1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annex I,
en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà
al de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. 

2. La presentació d'instàncies també es podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Quarta 

       Primerament es comprovarà que les dades dels aspirants
que figuren a les solAlicituds presentades són certes.

       A continuació, el lletrat-oficial major podrà contemplar la
realització d’entrevistes personals amb els aspirants, si així ho
estima oportú, i també realitzarà consultes amb els caps
orgànics de la unitat administrativa a la qual s’adscriu el lloc de
treball de viceuixer major, si així ho considera.

Cinquena
Proposta de nomenament

    Tal com s’estableix a l’article 55.4 de l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears, conclòs el termini per
presentar solAlicituds, un cop fetes les gestions previstes a la
base quarta, el lletrat-oficial major formularà la proposta de
nomenament a la Mesa.
                                                            
Sisena
Nomenament i presa de possessió

1. Un cop nomenat per la Mesa, es publicarà el nomenament
del funcionari elegit en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

2. L’interessat disposarà del termini d’un mes, comptador des
de la notificació del nomenament per prendre possessió de la
plaça de viceuixer major. 

Setena
Disposicions finals i recursos

1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ser impugnats tot d'acord amb l'establert a la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, a la Llei 4/99, de 13 de
gener, que modifica l’anterior, i a la Llei 29/98, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. En tot allò no previst a les bases presents i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que
disposen el Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Decret 26/2001, de 16 de
febrer, que modifica l’anterior, i el Decret 33/1994, de 28 de

març, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de
feina i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà del de la seva publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposa
als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, a la Llei 4/1999, de 13 de
gener del 1999, que modifica la llei anterior, i a l'article 77 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes; o bé recurs
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, tot d’acord amb que es disposa als
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de
publicació de la resolució que conté les bases presents al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

4. De tota la convocatòria s’aixecarà la corresponent acta.

ANNEX I

Model d'instància

......... (nom i llinatges), nat/nada dia.... de........del.......,
a............................, província de..........................que visc al
carrer/avinguda/plaça..............................…………………
núm. ..... pis....... porta....., del terme municipal de..........., Codi
Postal. . . . . . . . . . . . . .…, amb DNI núm........ . . . . . . .  i
telèfon.............................

Declar:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al BOPIB núm......de
data............. per proveir una plaça de viceuixer major per lliure
designació.

Per tot això, SOLALICIT

De ser admès/esa en aquesta convocatòria.

..................... a.....d ..................del.....

Signatura.

Al Lletrat Oficial Major del Parlament de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 168.

- Pàg. 7120 i 7132. Informacions, apartat A)
On diu: Retirada de les proposicions no de llei RGE núm.
7938/06 i 9005/06 i de la InterpelAlació RGE núm. 9006/06.
Hi ha de dir: Retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
7938/06 i de les interpelAlacions RGE núm. 9005/06 i
9006/06.



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


