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destinació del fons de contingència de la Conselleria de Presidència i Esports.
885
AF) A la Pregunta RGE núm. 270/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a dotació i
destinació del fons de contingència de la Conselleria de Relacions Institucionals.
885
AG) A la Pregunta RGE núm. 282/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a camins rurals de
Manacor.
885
AH) A la Pregunta RGE núm. 284/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a aportació econòmica
de la Conselleria de Turisme al Pla de neteja del litoral.
885

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 960/04, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relatiu a solAlicitud de compareixença del director general
de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor.
886

3.17. INFORMACIÓ
A) Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant ple RGE núm. 846/04.

886

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3304/03.

886

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció d’errates del BOPIB núm. 30.

886
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 17 de febrer del
2004, s'aprovà la Llei de crèdit extraordinari per a
subvencions electorals.
Palma, a 24 de febrer del 2004
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A
SUBVENCIONS ELECTORALS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha de subvencionar les
despeses electorals d’acord amb el procediment previst i que,
durant el mes següent a la tramesa de l’informe de la
Sindicatura de Comptes, el Consell de Govern ha de presentar
al Parlament de les Illes Balears un projecte de llei de crèdit
extraordinari per l’import de les subvencions que s’hagin
d’adjudicar, subvencions que s’han de fer efectives durant els
cent dies posteriors a l’aprovació de la llei pel Parlament.
Atès que la Sindicatura de Comptes ha presentat l’informe
de fiscalització de la comptabilitat electoral corresponent a les
eleccions al Parlament de les Illes Balears del 25 de maig de
2003, informe que el Consell de la Sindicatura va aprovar el 3
de desembre de 2003, en relació amb els ingressos i les
despeses electorals de partits, federacions, coalicions o
agrupacions que participaven en les eleccions esmentades, se
sotmet a l’aprovació del Parlament aquesta Llei de crèdit
extraordinari per atendre les subvencions que s’han d’abonar a
les formacions polítiques alAludides.
Article 1
Per atendre l’import de les subvencions que s’han
d’adjudicar a partits, federacions, coalicions o agrupacions
d’electors que concorregueren a les eleccions al Parlament de
les Illes Balears del 25 de maig de 2003, amb dret a subvenció
electoral, segons el que disposa l’article 29 de la Llei 8/1986,
de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i tenint en compte les bestretes ja atorgades, es
concedeix un crèdit extraordinari en l’estat de despeses dels
vigents pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per un import de 976.650,50 , i es crea i dota la
partida pressupostària 11201 463D01 48001.00.
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El finançament d’aquest crèdit extraordinari s’ha de fer de
conformitat amb el que es preveu en l’article 14 de la Llei
9/2003, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004,
mitjançant el fons de contingència que s’ha de destinar, quan
sigui procedent, a cobrir les necessitats no previstes en el
pressupost i que puguin presentar-se al llarg de la seva
vigència, i atès que el pagament de les subvencions electorals
és una obligació establerta legalment, aquest crèdit
extraordinari s’ha de dotar mitjançant aquest supòsit.
Article 3
El Consell de Govern de les Illes Balears ha d’adoptar els
acords necessaris per concedir les subvencions electorals que
pertoquin a cada partit, federació, coalició o agrupació
d’electors, i ha d’exigir el reintegrament a la hisenda pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en els casos que
pertoquin, d’acord amb l’informe de fiscalització de la
comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes
Balears del 25 de maig de 2003 de la Sindicatura de Comptes.
Disposició final
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 18 de febrer del 2004.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 3366/03,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eventualitat del
mercat laboral de les Illes Balears.
Actuà com a interpel Alant l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Treball i Formació, Guillem de Olives i
Olivares.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Carme Garcia
i Querol i l'Hble. Sr. Guillem de Olives i Olivares.

Article 2

862

BOPIB núm. 31 - 27 de febrer del 2004

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 518/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a catàleg de riscs i recursos. (BOPIB 28 de 6
de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

B)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 4448/03,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria esportiva.
Actuà com a interpel Alant l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i Esport, Maria Rosa Puig i
Oliver.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 519/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M . Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per eliminar el mal de
la llengua blava. (BOPIB 28 de 6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni
Diéguez i Seguí i l'Hble. Sra. Maria Rosa Puig i Oliver.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 499/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista, relativa a televisió autonòmica.
(BOPIB 28 de 6 de febrer del 2004).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 520/04, de
l'Hble. Sra. D iputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a accions de promoció
FITUR. (BOPIB 28 de 6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme i Portaveu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 526/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a promoció d'habitatges.
(BOPIB 28 de 6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
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I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 521/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa del
bono-guarderia. (BOPIB 28 de 6 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 527/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana M Seguí i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reducció del parc natural de
s'Albufera. (BOPIB 28 de 6 de febrer del 2004).

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 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 528/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a declaració d'obligacions de servei públic.
(BOPIB 28 de 6 de febrer del 2004).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 522/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a unitat de fecundació in vitro a
l'hospital Son Dureta. (BOPIB 28 de 6 de febrer del 2004).
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 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, H ble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transport.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 500/04, de
l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
desprotecció de zones LIC i ZEPA a Campos. (BOPIB 28 de
6 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 523/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució de l'atur a les Illes Balears des de
l'acabament de la temporada turística. (BOPIB 28 de 6 de
febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 534/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a directora de RTV. (BOPIB
28 de 6 de febrer del 2004).
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La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

Ordre de Publicació
P)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 629/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a llei de drogues. (BOPIB 29
de 13 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

M)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 619/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a Majórica.
(BOPIB 29 de 13 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes B alears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 630/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a supervisió de la instalAlació
de l'estand. (BOPIB 29 de 13 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

N)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 622/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a destitució del gerent de
Son Dureta. (BOPIB 29 de 13 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
R)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
O)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 632/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació del mediador
familiar. (BOPIB 29 de 13 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 628/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a doblatge de pel Alícules. (BOPIB 29 de 13
de febrer del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

Ordre de Publicació
S)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 633/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació de sistemes de
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

qualitat a la indústria de les Illes Balears. (BOPIB 29 de 13 de
febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 636/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a campanya contra la processionària del pi.
(BOPIB 29 de 13 de febrer del 2004).

X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 634/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a renda àgil 2004. (BOPIB 29 de 13 de febrer
del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 635/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport sanitari terrestre.
(BOPIB 29 de 13 de febrer del 2004).

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 631/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana M Seguí i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a actuacions per avançar cap
al turisme sostenible. (BOPIB 29 de 13 de febrer del 2004).

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 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 637/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reubicació de l'EDAR de
Cala en Porter. (BOPIB 29 de 13 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 4655/03, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis jurídics de la
comunitat autònoma. (BOPIB núm. 24 de 19 de desembre del
2003).
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La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

. 55
. 25
. 30
.. 0

1944/03 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a descomptes per a residents extracomunitaris.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 569/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre cultural Costa
Nord. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

1.4. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
A)
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Procediment de tramitació directa i lectura única per al
Projecte de llei RGE núm. 604/04, de crèdit extraordinari per
a subvencions electorals.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer del 2004, quedà aprovada per assentiment la
tramitació directa i per lectura única del projecte de llei de
referència, publicat en el BOPIB núm. 29, de 13 de febrer
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2004, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
1934/03 del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a foment de l'habitatge per a joves. (BOPIB núm. 11
de 26 de setembre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer del 2004, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 966/04, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 4448/03, relativa a
política general en matèria esportiva. (Mesa de 25 de febrer
del 2004).
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

BOPIB núm. 31 - 27 de febrer del 2004
A la M esa 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 Interpel Alació RGE núm.
4448/03, relativa a política general en matèria esportiva, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Hble. Consellera
de Presidència i Esports que en el termini d’un mes faci arribar
als diferents grups parlamentaris el pla d’esdeveniments
esportius que té en projecte, prevists o concertats, per a l’any
2004 i successius.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
dediqui a les entitats esportives i esportistes de les nostres Illes
almenys la mateixa quantitat econòmica que dedica a entitats,
empreses i esportistes aliens a les Illes Balears, en cada exercici
pressupostari.
Palma, a 20 de febrer del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 819/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Pla singular de beques 2004. (Mesa de 25 de febrer
del 2004).
RGE núm. 825/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a collita d'olives a les finques públiques.
(Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 826/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la llenya i la fusta de les finques
públiques. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 827/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a gerent del consorci Aubarca-Es
Verger. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 828/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a finques públiques a Artà. (Mesa de 25
de febrer del 2004).
RGE núm. 829/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a gestions jurídiques en relació amb el
Parc de Llevant. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
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RGE núm. 942/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a inversió del G overn en publicitat. (Mesa de
25 de febrer del 2004).
RGE núm. 974/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses realitzades per l'IBATUR. (Mesa de 25 de febrer del
2004).
RGE núm. 975/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i O rfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica en la Challenge-Volta a Mallorca.
(Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 976/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
modificacions de les propostes pel Fons de Cooperació
Municipal. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 977/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris del repartiment del Fons de Cooperació Municipal.
(Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 978/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acords de repartiment del Fons de Cooperació Municipal.
(Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 979/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comanda d'elaboració de cartografia urbana del sòl de
naturalesa urbana. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 980/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació patrimonial de la Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació a la Fundació IBIT. (Mesa de 25 de febrer del
2004).
RGE núm. 981/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a l'Ajuntament d'Eivissa. (Mesa de 25 de febrer
del 2004).
RGE núm. 982/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a l'Ajuntament d'es Mercadal. (Mesa de 25 de
febrer del 2004).
RGE núm. 983/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compromisos econòmics amb l'Ajuntament de Manacor. (Mesa
de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 984/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compromisos econòmics amb l'Ajuntament de Calvià. (Mesa de
25 de febrer del 2004).
RGE núm. 985/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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compromisos econòmics amb l'Ajuntament de Ciutadella.
(Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 986/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compromisos econòmics amb l'Ajuntament d'Inca. (Mesa de 25
de febrer del 2004).
RGE núm. 987/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament de projectes de qualsevol ajuntament. (Mesa de
25 de febrer del 2004).

RGE núm. 998/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destinació dels productes recollits a les finques públiques.
(Mesa de 25 de febrer del 2004).
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 988/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
amb l'Ajuntament de Ciutadella. (Mesa de 25 de febrer del
2004).

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.

RGE núm. 989/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament de projectes municipals. (Mesa de 25 de febrer
del 2004).

Per quin motiu no s'ha publicat l'ordre per la qual s'estableix
un pla singular de beques per als estudiants de formació
professional agrícola i pesquera, per a l'any 2004?
Palma, a 16 de febrer del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

RGE núm. 990/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
amb els ajuntaments. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 991/04, de l'Hble. Sra. D iputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
amb la sanitat privada. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 992/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nòmina de
José M. Fiol Ramonell, José R. Ahicart Sanjosé i José Antonio
Berastain Díez. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 993/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retribució
bruta anual de José M. Fiol Ramonell, José R. Ahicart Sanjosé
i José Antonio Berastain Díez. (Mesa de 25 de febrer del
2004).

A la M esa 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.
Quina quantitat d'oli s'ha produït l'any 2003-2004 amb la
collita d'olives de les finques públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i quina destinació ha tengut?
Palma, a 16 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

RGE núm. 994/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reestructuració del Departament Jurídic. (Mesa de 25 de
febrer del 2004).
RGE núm. 995/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vinculació
entre la societat "Valldemossa producciones S.L." i la societat
nord-americana Furthur Films Inc. (Mesa de 25 de febrer del
2004).
RGE núm. 996/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
encarregat de la cura de les ovelles de s'Alqueria. (Mesa de 25
de febrer del 2004).
RGE núm. 997/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destinació dels productes recollits a Aubarca, es Verger i
s'Albufera. (Mesa de 25 de febrer del 2004).

A la M esa 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.
Quina quantitat de llenya i fusta s'ha tret d'Aubarca, es
Verger i s'Alqueria Vella? Quins tràmits se segueixen per a la
seva venda? Quina quantitat s'ha ingressat i a quin compte?
Palma, a 16 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

BOPIB núm. 31 - 27 de febrer del 2004
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)

Quina ha estat la inversió en publicitat de cada una de les
conselleries del Govern des de l'inici de la legislatura 20032007?

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.
Quina és la dedicació setmanal del gerent del Consorci
d'Aubarca-Es Verger?
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Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Palma, a 16 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa 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 escrita.
Quines són les despeses detallades -descripció de
lñ'actuació i de la quantificació- realitzades per l'IBATUR
superiors als 12.000 euros en els darrers quatre mesos?

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.
Quin personal està a càrrec del bestiar de les finques de
propietat del Govern a la península d'Artà? Quin cost i quins
beneficis proporciona?
Palma, a 16 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 18 de febrer del 2004.
La diputada:
M José Camps i Orfila.

A la M esa 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la participació econòmica de l'IBATUR o de la
Conselleria de Turisme en la Challenge-Volta a Mallorca?

F)

Palma, a 18 de febrer del 2004.
La diputada:
M José Camps i Orfila.

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.
Quina empresa efectua gestions jurídiques en relació amb
el Parc de Llevant?, amb quin contacte? Quin ha estat el
procediment d'adjudicació? Li consta al Govern que l'empresa
hagi subcontractat algun propietari per dur endavant aquesta
tasca?
Palma, a 16 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la modificació detallada que proposa el Govern
del Fons de Cooperació Municipal?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 18 de febrer del 2004.
La diputada:
M José Camps i Orfila.

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 escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els nous criteris, detallats, de repartiment del
Fons de Cooperació Municipal?
Palma, a 18 de febrer del 2004.
La diputada:
M José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

M José Camps i Orfila.

A la M esa 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.
Quantes subvencions ha rebut l'Ajuntament d'Eivissa per
part del Govern de les Illes Balears? Especificau-ne les
matèries, les dates i els imports des de l'1 de juliol del 2003.

L)

Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els acords polítics i institucionals que avalen el
canvi de criteri de repartiment del Fons de Cooperació
Municipal a les Illes l'any 2004?
Palma, a 18 de febrer del 2004.
La diputada:
M José Camps i Orfila.

A la M esa 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.
Quantes subvencions ha rebut l'Ajuntament d'es M ercadal
per part del Govern de les Illes Balears? Especificau-ne les
matèries, les dates i els imports des de l'1 de juliol del 2003.

M)

Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quins municipis de l'illa de Menorca s'inclouran a la
cartografia urbana a escala 1/1000 del sòl de naturalesa urbana
de diversos municipis de la comunitat, per a la realització de la
qual es va aprovar dia 12 de desembre del 2003 una despesa de
1.067.878 euros?
Palma, a 18 de febrer del 2004.
La diputada:
M José Camps i Orfila.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants compromisos econòmics en ferm ha adquirit el
Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor?
Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu o la finalitat que justifica l'aportació
patrimonial per quantia de 827.274 euros, feta per la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació a la Fundació
IBIT?
Palma, a 18 de febrer del 2004.
La diputada:

A la M esa 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.
Quants compromisos econòmics en ferm ha adquirit el
Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià?
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Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants convenis ha signat el Govern amb l'Ajuntament de
Ciutadella? Especificau-ne les matèries, la data i els imports.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quants compromisos econòmics en ferm ha adquirit el
Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella?
Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa 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.
Pensa el Govern de les Illes Balears destinar 23 milions
d'euros per finançar diferents projectes municipals de
l'Ajuntament d'Inca?

T)

Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quants compromisos econòmics en ferm ha adquirit el
Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca?
Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quants convenis ha signat el Govern amb els ajuntaments
de les Illes Balears des del mes de juliol del 2003? Especificaune les matèries i els imports.
Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Pensa el Govern de les Illes Balears destinar 23 milions
d'euros per finançar projectes que qualsevol ajuntament de les
Illes Balears solAliciti?
Palma, a 18 de febrer del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els estudis i els protocols efectuats per tal de
complir la promesa electoral del PP sobre el contracte amb la
sanitat privada, transparent, equilibrat i consensuat?
Palma, a 4 de febrer del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat bruta pagada a la nòmina de desembre
del 2003 i a la de gener del 2004 a José M. Fiol Ramonell, José
R. Ahicart Sanjosé i José Antonio Berastain Díez?
Palma, a 19 de febrer del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la retribució anual bruta per tots els conceptes que
correspon a José M. Fiol Ramonell, José R. Ahicart Sanjosé i
José Antonio Berastain Díez?
Palma, a 19 de febrer del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui és l'encarregat de la cura de les ovelles a la finca
pública de s'Alqueria?
Palma, a 19 de febrer del 2004.
La diputada:
Joana M Seguí i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina destinació tenen els productes que es recullen a les
finques públiques propietat del Govern de les Illes Balears,
concretament a Aubarca, es Verger i s'Alqueria, com les olives
o la llenya?
Palma, a 19 de febrer del 2004.
La diputada:
Joana M Seguí i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és l'avaluació del cost econòmic que ha suposat, a 1
de desembre del 2003, la reestructuració del Departament
Jurídic per tots els conceptes?
Palma, a 19 de febrer del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina destinació tenen els productes que es recullen a les
finques públiques propietat del Govern de les Illes Balears?

A la M esa 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quina documentació ha comptat el Govern de les Illes
Balears per establir que existeix una vinculació entre la societat
VALLDEM OSSA PRODUCCIONES S.L. i la societat nordamericada FURTHUR FILMS INC.?
Palma, a 19 de febrer del 2004.
El diputat:

Palma, a 19 de febrer del 2004.
La diputada:
Joana M Seguí i Pons.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1074/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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complements d’insularitat per als funcionaris. (Mesa de 25 de
febrer del 2004).
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 1075/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a energia
solar. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 1076/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
en matèria lingüística. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 1077/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 25 de febrer del 2004).

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.
Té constància el Govern de les Illes Balears, ja sigui de
forma directa o bé referencial, de quan cobraran tots els
funcionaris de l’Administració de l’Estat amb destinació a les
Illes Balears, els complements d’insularitat que els
corresponen?
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

RGE núm. 1082/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a CP Maria Antònia Salvà de Son
Sordina. (Mesa de 25 de febrer del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1083/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a IES Josep Maria Quadrado. (Mesa de
25 de febrer del 2004).
RGE núm. 1086/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament del gasoducte entre les Illes Balears i la
Península. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 1087/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
per desenvolupar actuacions en matèria forestal. (Mesa de 25
de febrer del 2004).
RGE núm. 1088/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d’un nou centre de salut a Vila. (Mesa de 25 de febrer del
2004).
RGE núm. 1089/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a institut
d’ensenyament secundari de Sant Llorenç de Balàfia a Eivissa.
(Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 1090/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de la
ubicació del recinte firal de Palma. (Mesa de 25 de febrer del
2004).

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 Sr. Rajoy proposa instal Alar energia solar a 3 milions
d’habitatges per als propers sis anys, s’acollirà el Govern de les
Illes Balears a l’increment d’instalAlacions d’aquest tipus
d’energia per als habitatges de les Illes Balears i amb quina
quantitat?
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Confirma el conseller d’Educació i Cultura les afirmacions
fetes a la seva compareixença del passat dia 19 de febrer, sobre
les negociacions amb els sindicats per a la posada en marxa de
les mesures que vol impulsar en matèria lingüística?

RGE núm. 1091/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a futur
institut d’ensenyament secundari Josep M Quadrado. (Mesa de
25 de febrer del 2004).
RGE núm. 1094/04, de l'Hble. Sr. D iputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a declaracions de la ministra d’Adm inistracions
Públiques. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 24 de febrer del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa 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.
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Per quins motius la despesa farmacèutica en el mes de gener
va créixer només un 2,35% de mitjana a Espanya, i a les Illes
continua en el 9,5%, exactament igual que el desembre del
2003?
Palma, a 24 de febrer del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Què suposa per a la Conselleria de Medi Ambient la
signatura del conveni amb el Ministeri de Medi Ambient per a
desenvolupar actuacions en matèria forestal a les Illes Balears?

E)

Palma, a 25 de febrer del 2004.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

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.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Després de la informació aportada pel conseller d’Educació
i Cultura, en sessió plenària, sobre l’informe del director
d’Inspecció Educativa referent a Sa Rueta al CP Maria Antònia
Salvà de Son Sardina, pensa la Sra. Vicepresidenta del Govern
de les Illes Balears reiterar les paraules injurioses per al
professorat de l’esmentat centre educatiu i demanar-los
disculpes?
Palma, a 25 de febrer del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
Quines són les previsions de la Conselleria de Salut i
Consum en relació amb la construcció d’un nou centre de salut
a la vila d’Eivissa?
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la M esa 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.
Pensa la Conselleria d’Educació i Cultura assumir la
despesa que suposa el trasllat d’ubicació de l’IES Josep Maria
Quadrado de Ciutadella?
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa 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 oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria d’Educació i
Cultura en relació amb l’obertura o l’entrada en funcionament
de l’institut d’ensenyament secundari de Sant Llorenç de
Balàfia a l’illa d’Eivissa?
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de finançament que té actualment
el Govern de les Illes Balears per a la construcció del gasoducte
que unirà les Illes Balears i la Península?
Palma, a 25 de febrer del 2004.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la M esa 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.
Quins són els motius pels quals s’ha canviat la ubicació per
a la construcció del nou recinte firal de Palma?
Palma, a 25 de febrer del 2004.
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Gaspar Oliver i Mut.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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RGE núm. 940/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a aprovació del Pla de residus perillosos, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 25 de febrer del 2004).

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.

RGE núm. 941/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Pla balear de protecció del clima, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 25 de
febrer del 2004).

Quines negociacions s’han portat a terme des de la
Conselleria d’Educació i Cultura amb l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca o amb d’altres institucions en relació
amb el futur de l’institut d’ensenyament secundari Josep M
Quadrado?

RGE núm. 943/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a termini d'instalAlació de les noves
dessaladores, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 25 de febrer del 2004).

L)

Palma, a 25 de febrer del 2004.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

RGE núm. 944/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions en favor de l'agricultura
ecològica, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 25 de febrer del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 oral davant Ple.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Comparteix el Govern de les Illes Balears les declaracions
fetes per la ministra d’Administracions Públiques en el sentit
que el Partit Socialista ha pactat amb assassins?
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.
Quan té previst el Govern que es finalitzi el projecte de
transvasament de sa Costera?
Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 937/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a acabament del projecte de sa Costera, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (M esa
de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 938/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a instalAlació de la canonada submarina de sa
Costera, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 939/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions en tractament de residus
perillosos, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 25 de febrer del 2004).

A la M esa 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 comissió.
Quan s'iniciarà la instalAlació de la canonada submarina que
conduirà l'aigua de sa Costera fins al Port de Sóller, amb una
longitud de 9,6 quilòmetres?
Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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C)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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 comissió.
Quines actuacions té previst fer el Govern a cadascuna de
les Illes Balears al llarg del 2004 per tal de millorar la gestió
dels residus perillosos?
Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 comissió.
Quines actuacions té previst el Govern per incentivar
l'agricultura i la ramaderia ecològiques, tant pel que fa a la
producció com a la comercialització?
Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa 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 comissió.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ

Quan té previst el Govern aprovar el Pla de residus
perillosos que estava finalitzat i pendent d'aprovació el mes de
juny del 2003?

RGE núm. 945/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a cessió de sòl per a la promoció
d'habitatge social, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (M esa de 25 de febrer del
2004).

Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa 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 comissió.
Quan té previst el Govern aprovar el Pla balear de protecció
del clima?
Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació

RGE núm. 965/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a construcció d'un velòdrom cobert, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 967/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes a entitats locals, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
RGE núm. 1038/04, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport al pacte antiterrorista i rebuig del comunicat
de la banda terrorista ETA, amb solAlicitud de tramitació pel
procediment d’urgència davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de febrer del 2004).
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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 comissió.

A)

Quan té previst el Govern que estiguin instalAlades les
dessaladores anunciades per a Alcúdia, Andratx, Ciutadella i
Santa Eulàlia?
Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El Consell de Mallorca és titular d’un solar anomenat Ca’n
Domenge amb una superfície de 52.600 metres quadrats, que
el PGOU de Palma té classificat com urbà, amb els següents
estàndards urbanístics:
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Densitat màxima d’habitatges/hectàrea: 114.
Densitat població màxima habitant/hectàrea: 342.
Número d’habitatges màxims: 602.
Número d’habitants màxim: 1.806.
Com demostren els estudis demoscòpics l’habitatge és una
de les principals preocupacions de la ciutadania. La situació del
preu de l’habitatge amb un fort increment en els darrers anys ha
provocat una repercussió molt negativa en les economies
familiars, i la impossibilitat d’accés a l’habitatge de molts
colAlectius: joves, famílies monoparentals, etcètera. Totes les
famílies dediquen una part cada vegada més important dels
ingressos familiars a les despeses d’habitatge. Els preus de
l’habitatge han augmentat, entre 1998 i 2002 tres vegades més
que els salaris, tot i que a l’Estat espanyola s’han construït el
40% dels habitatges de la Unió Europea durant aquests anys.
Un dels motius reiterats per les diferents administracions,
ajuntaments i Govern de les Illes Balears, per no augmentar el
nombre d’habitatges socials és la manca de sòl barat
disponible.
El Consell de Mallorca, tot i no ser titular de les
competències en aquesta matèria no pot ser aliè a aquesta
important problemàtica.
Per tots aquests motius, el Grup d’Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
M allorca que destini a ús d’habitatge social, sense cost, els
solars coneguts com a Ca’n Domenge del qual és titular, perquè
almanco el 60% del total de la superfície es pugui destinar a
habitatge protetgit en els diferents modalitats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Mallorca que es posi amb contacte amb l’Ajuntament de Palma
i el G overn de les Illes Balears per colAlaborar mitjançant el
consorci amb la promoció d’aquests habitatges.
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D’altra banda, és un fet constatat que molts equips ciclistes
realitzen estades d’entrenament a les nostres Illes, cosa que
suposa un increment de visitants i d’estades i contribueix al
manteniment del sector turístic.
Existeix la necessitat, reconeguda per tots, de millorar les
infraestructures esportives per donar resposta a les necessitats
i desitjos dels ciutadans i ciutadanes que es dediquen o es volen
dedicar al ciclisme, així com també de millorar l’oferta
complementària per caminar cap a la desestacionalització del
sector turístic i la millora de la qualitat i, per tant, de millorar
l’oferta laboral dins aquest sector.
L’article 31 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim
Especial de les Illes Balears, estableix que es crearà una
comissió mixta integrada per representants de les
administracions de les Illes Balears, que haurà d’elaborar un
pla de mesures conjuntes a fi de coordinar els esforços dirigits
a aconseguir la diversificació de l’oferta turística i la
desestacionalització del sector.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat espanyol a constituir la
comissió mixta, d’acord amb l’article 31 de la Llei 30/1998, en
el termini d’un mes després de la constitució del nou Govern de
l’Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits per a la construcció d’un
velòdrom cobert a Palma, amb les característiques adequades
per ser homologat per la normativa internacional de ciclisme,
en coordinació amb l’Ajuntament de Palma i el Consell de
Mallorca.
Palma, a 20 de febrer del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 17 de febrer del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
B)
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
pertinent.

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 comissió.

El ciclisme és un esport de gran tradició a els nostres Illes,
tan a nivell d’esport de base, com a nivell professional. Tant és
així que entre els esportistes professionals hem comptat i
comptam amb grans campions.

El preàmbul del nostre Estatut d’Autonomia diu literalment
que el mateix “es fonamenta en el principi de cooperació entre
els pobles que formen la comunitat insular”, proclamant “com
a valors suprems del seu autogovern el sistema democràtic que
s’inspira en la llibertat, la justícia, la igualtat i la defensa dels
drets humans”.

Tan arrelada és la tradició i la necessitat d’infraestructures
adequades, que els programes electorals de la majoria de partits
polítics, recollien entre les seves actuacions a realitzar, la
construcció d’un velòdrom.

Tota acció duta a terme en aquest exercici d’autogovern, ha
de garantir, per tant, el respecte als esmentats principis de
cooperació entre els pobles de les Illes, de llibertat, de justícia
i d’igualtat.
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En aquest sentit, la concessió per part del Govern d’ajudes
econòmiques municipals, en aquells casos que discrecionalment
decideix l’executiu autonòmic, seguint els criteris subjectius de
cada cas, es contraposa al igual tractament de tots els municipis
insulars de la nostra comunitat baix el criteri d’objectivitat que
ha de presidir tota actuació del Govern.

Atès que el Parlament de les Illes Balears, com a
representació directe i genuïna dels ciutadans de la nostra
comunitat, no pot quedar impassible davant aquests fets que
posen en perill la convivència i l’estabilitat democràtica i que
a més a més suposen una reafirmació de la banda terrorista
ETA en la seva intenció de continuar assassinant.

Així, i per tal de garantir el respecte als esmentats principis
de cooperació entre els pobles, i d’igualtat de tots els ciutadans
dels mateixos, tota concessió d’ajudes per part del Govern de
les Illes Balears a les diferents entitats locals que conformen la
comunitat insular, s’ha d’arbitrar mitjançant el sistema objectiu
de convocatòria pública, essent que tots els pobles que
reuneixin els requisits de la corresponent convocatòria, puguin
ser titulars de les ajudes del Govern.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja que
representants de qualsevol partit polític puguin establir
contactes, negociacions, contrapartides i pactes amb la banda
terrorista ETA, sense que abans s’hagi produït l’abandonament
definitiu i total de les armes, el lliurament de les mateixes, el
desmantellament de tota la seva estructura i infraestructura de
pressió i extorsió i la supressió de tot tipus de violència.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular el sistema de concessió d’ajudes per part del
Govern a les entitats locals, de forma integral i unitària, per tal
de garantir un sistema objectiu d’adjudicació, fonamentat en la
publicitat i concurrència, que es tramiti obligatòriament
mitjançant la convocatòria pública, i sigui respectuós amb els
principis de cooperació i d’igualtat de tots els pobles de les
Illes Balears.
Palma, a 17 de febrer del 2004.
La diputada:
M José Camps i Orfila.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja de forma
rotunda tots i cadascun dels punts continguts a la declaració
efectuada per la banda terrorista ETA el passat 18 de febrer,
relativa a la treva d’accions terroristes, circumscrita només a
Catalunya.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja que puguin
formar part del Govern, ja sigui de la nació o de les seves
comunitats autònomes, formacions que contactin, negociïn i/o
pactin amb bandes terroristes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta a totes les
formacions polítiques a donar suport o reafirmar-se en totes les
mesures que contempla l’acord per les llibertats i contra el
terrorisme.
Palma, a 23 de febrer del 2004.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Així mateix, i d’acord amb el que es preveu als articles 95
i següents del Reglament de la Cambra se solAlicita la tramitació
d’aquesta iniciativa pel procediment d’urgència atesa la
necessitat d’un necessari i urgent pronunciament per part del
Parlament de les Illes Balears davant els esdeveniments
succeïts arran del comunicat emès per la banda terrorista ETA.
Exposició de motius
Les negociacions i contactes mantinguts per un membre del
Govern de la Generalitat de Catalunya amb representants de la
banda terrorista ETA ha provocat una greu alarma social,
agreujada per la posterior confirmació, a càrrec de la pròpia
organització assassina, d’una treva pactada que afectaria
únicament el territori de Catalunya, deixant fora la resta del
territori nacional.
Atès que el comunicat de la banda terrorista ETA suposa un
nou atemptat contra la societat democràtica i un xantatge a un
Govern autonòmic legítimament constituït.

A)
A la Pregunta RGE núm. 2492/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a alumnat
nouvingut. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
Als alumnes nouvinguts que arribin dins del termini ordinari
de solAlicitud de plaça escolar, se'ls aplicarà el barem d'acord
amb els criteris de puntuació: domicili o lloc de treball, renda
familiar, germans, discapacitats de l'alumne/a o dels pares,
germans o tutors, etc., igual que a la resta d'alumnes.
Els que arribin fora del termini ordinari o extraordinari
d'admissió d'alumnes seran atesos per les oficines
d'escolarització i se'ls adjudicarà plaça escolar atenent la
proximitat del domicili i les vacants existents tant a centres
públics com a centres concertats, tal com es venia fent els
darrers anys.
Palma, 29 de gener del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
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Francesc Fiol i Amengual.
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2629/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a necessitats
educatives especials. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).
Us remetem, adjuntes, les dades solAlicitades. Hi figuren el
total d'alumnes amb necessitats educatives especials
escolaritzats a les Illes Balears, als centres públics i concertats
i en els diferents cicles educatius, així com el detall de les
necessitats de l'alumnat per centres i nivells dels diferents
cicles.

E)
A la Pregunta RGE núm. 4304/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a visitants de les
webs. (BOPIB núm. 20 de 21 de novembre del 2003).
S'adjunta llistat amb les xifres mensuals i amb l'evolució
d 'u s u a r i s d e l e s w e b s w w w . v i s i t s b a l e a r s . c o m ,
www.finestreturistica.com i www.balearesleisureexperiences.
Palma, 13 de febrer del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
El llistat esmentat a la resposta queda depositat al Registre
General de l'Oficialia Major, a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Palma, 29 de gener del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia M ajor del Parlament, a
disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 4305/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a evolució de
reserves. (BOPIB núm. 20 de 21 de novembre del 2003).

Ordre de Publicació
C)
A les Preguntes RGE núm. 3297/03 i 4507/03, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a
actuacions fora de l'hospital Verge del Toro i a cost
d'intervencions, respectivament. (BOPIB núm. 20, de 21 de
novembre del 2003 i 23 de 12 de desembre del 2003).
Concepte

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

1r, 2n i 3r trimestre

Cost consultes
Centre Medicina Avançada

53.460,12 i

Cost cirurgia major ambulatòria
Centre Medicina Avançada

45.660,00i

Cost cirurgia major ambulatòria
Clínica Menorca

133.401,63 i

Cost cirurgia major ambulatòria
Canal Salat

L'evolució de reserves a través del sistema Balears Leiusure
Experiences des de l'1 de juny de l'any 2003 és la següent:
55
14
13
1
1

Palma, 13 de febrer del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
G)

7.695,22 i

Palma, 18 de febrer del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 4301/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a neteja de
platges. (BOPIB núm. 20 de 21 de novembre del 2003).
La neteja de platges és amb càrrec a la partida
pressupostària 1201 G 443H01 74010 00 de l'exercici
pressupostari 2003.
Palma, 13 de febrer del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Pregunta RGE núm. 4424/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions a la depuradora de Pollença. (BOPIB núm. 23 de
12 de desembre del 2003).
30/3/92. Signatura del conveni de colAlaboració entre
l'Ajuntament de Pollença i IBASAN.
Actuacions més rellevants fins el desembre del 2003 (Inversió
total: 5.443.832,82 euros):
- Col Alectors d'impulsió Port de Pollença-EDAR.
- Remodelació de l'EDAR de Pollença
- Impulsió Cala Sant Vicenç.
- Remodelació de les estacions de bombament.
- Substitució centrífugues fang.
26/3/01. Aprovació de l'informe previ redactat pels serveis
tècnics sobre la necessitat d'ampliar i remodelar novament
l'EDAR.
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- 30/11/01. Acabament de la redacció del projecte, del qual
es desprèn que l'ajuntament ha de posar a disposició una
superfície addicional per fer viable l'actuació.
- 3/3/03. Signatura Addenda al conveni de colAlaboració.
- 29/5/03. Atorgament de la llicència d'obres.
- 8/8/03. L'ajuntament comunica a l'IBASAN que es troba
en disposició de formalitzar l'escriptura pública de cessió de les
parcelAles A8 i A9 necessàries per dur a terme el projecte.
- 14/8/03. Anunci de licitació d'obres al BOIB.
- 16/9/03. Formalització de l'escriptura pública de cessió de
les parcelAles A8 i A9.
- 1/10/03. Adjudicació del contracte d'obres.
- 29/10/03. Aprovació de la redacció del projecte modificat
núm. 1.
- 10/12/03. Col Alocació de la primera pedra i inici de les
obres.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

15
4
0

Total

19

Palma, 28 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4488/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 23 de 12 de
desembre del 2003).
No ha estat necessari trametre pacient de llista d’espera
quirúrgica a cap centre concertat.
Palma, 26 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4479/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a dades de salut
mental. (BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).
A causa de l’extensió de la resposta, queda dipositada al
Registre General de l’Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4579/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).

Ordre de Publicació

Cirurgia

I)
A la Pregunta RGE núm. 4487/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 23 de 12 de
desembre del 2003).
Cirurgia
Temps d'espera

12
8
0

Total

20
Traumatologia

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

72
24
0

Total

98
Traumatologia

Temps d'espera

Nombre

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

24
6
11

Total

41

Nombre

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

7
11
3

Total

21
Oftalmologia

Temps d'espera

Nombre

Nombre

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

Temps d'espera

Temps d'espera

Oftalmologia
Temps d'espera

Nombre

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

26
14
0

Total

40

Nombre
Palma, 28 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació

P)
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4586/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Mallorca. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).

A la Pregunta RGE núm. 4622/03, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
Cirurgia
Temps d'espera

No disposam d’aquesta informació a causa que els mesos
que es demanen els hospitals concertats no varen realitzar
activitat de jornada extraordinària.
Palma, 28 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Nombre

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

23
5
0

Total

28
Traumatologia

Temps d'espera

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4587/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
Temps d'espera

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

18
6
2

Total

26
Oftalmologia

Nombre

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

6
2
0

Total

8

Nombre

Temps d'espera

Palma, 28 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Nombre

Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

12
5
0

Total

17

Palma, 28 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4588/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
No ha estat necessari trametre pacient de llista d’espera
quirúrgica a cap centre concertat.
Palma, 26 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4623/03, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
No ha estat necessari trametre pacient de llista d’espera
quirúrgica a cap centre concertat.
Palma, 26 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 4615/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a dades de salut
mental. (BOPIB núm. 24 de 19 de desembre del 2003).
A causa de l’extensió de la resposta, queda dipositada al
Registre General de l’Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4630/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
Temps d'espera

Nombre
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Menys de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Més de 6 mesos

1
2
0

Total

3

Palma, 28 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4631/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
No ha estat necessari trametre pacient de llista d’espera
quirúrgica a cap centre concertat.

13101
13201
13201
13201
13209
13209
13210
13210
13211
13211
13301
13301
13301
13401
13401
13401
13501
13601
13601
13701
13901
13901

421A
455A
455A
455A
453A
453A
453A
453A
453A
453A
455B
455B
455B
421E
421H
422G
423B
421B
421B
421I
421G
421G

62200
22706
47000
64000
22100
64000
22100
60801
22706
64000
23000
48000
64000
23000
23000
62600
22900
23000
46000
23000
23000
48000

TOTAL

4.980.886,24
11.000,00
158.000,00
60.000,00
12.000,00
8.000,00
24.000,00
7.000,00
12.000,00
9.000,00
48.000,00
208.000,00
40.000,00
11.000,00
11.000,00
824.000,00
1.990.000,00
50.000,00
327.000,00
85.000,00
15.000,00
332.000,00

9.222.886,24

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.

Palma, 26 de gener del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 259/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
d'Educació i Cultura. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del
2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria d'Educació i
Cultura s'ha detret de les partides següents:
Centre de cost

Programa

Subconcepte

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 260/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació. (BOPIB núm. 27 de 30 de
gener del 2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació s'ha detret de les partides següents:

Import
Centre de cost

14101
14301
14301

Programa

611A
612G
612G

Subconcepte

Import

62200
62200
62200

TOTAL

200.000,00
380,000,00
179.115,74

759.115,74

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
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A la Pregunta RGE núm. 261/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
de Turisme. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

A la Pregunta RGE núm. 263/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports. (BOPIB núm. 27
de 30 de gener del 2004).

La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria de Turisme s'ha
detret de les partides següents:

La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports s'ha detret de les partides següents:

V)

Centre de cost

12101
12101
12102
12102
12102
12301

Programa

751A
751A
751A
751A
751A
751C

Subconcepte

62900
64000
60900
62400
62900
62600

TOTAL

Import

Centre de cost

300.000,00
75.000,00
50.000,00
35.000,00
25.000,00
346.143,87

17201
17201
17501

831.143,87

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.

Programa

513D
513D
511C

Subconcepte

Import

64000
77000
64000

TOTAL

300.000,00
300.000,00
734.855,39

1.334.855,39

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
Z)

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 262/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
de Medi Ambient. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria de Medi Ambient
s'ha detret de les partides següents:

A la Pregunta RGE núm. 264/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
d'Interior. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria d'Interior s'ha detret
de les partides següents:
Centre de cost

Centre de cost

Programa

Subconcepte

441B
533A
731C

74108
60000
78000

TOTAL

1.684.888,34
100.000,00
16.225,21

1.801.113,55

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
Y)

Subconcepte

Import

Import
16401

15201
15301
15601

Programa

TOTAL

223A

64000

441.404,19

441.404,19

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 265/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
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de Comerç, Indústria i Energia. (BOPIB núm. 27 de 30 de
gener del 2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia s'ha detret de les partides següents:
Centre de cost

21101
21101
21401
21401
21501
21501
21501
21601
21801
21801

Programa

721A
721A
763A
763A
723A
723A
723A
722A
731B
731B

Subconcepte

Import

62600
64000
64000
76000
64000
78000
78000
64000
44100
64000

TOTAL

20.000,00
45.476,10
175.000,00
12.000,00
50.000,00
100.000,00
8.000,00
54.000,00
100.000,00
76.000,00

640.476,10

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 266/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
de Treball i Formació. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del
2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria de Treball i
Formació s'ha detret de les partides següents:
Centre de cost

19201
19201
19201
19201
19301

TOTAL

Programa

322A
322A
322A
322A
324A

Subconcepte

Import

47000
47000
47003
48000
47000

400.000,00
185.582,27
50.000,00
75.000,00
150.000,00

860.582,27

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 267/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del
2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca s'ha detret de les partides següents:
Centre de cost

20201

Programa

714B

Subconcepte

77000

Import

1.202.952,15

TOTAL

1.202.952,15

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 268/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
de Salut i Consum. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria de Salut i Consum
s'ha detret de les partides següents:
Centre de cost

18101
18401
18401

TOTAL

Programa

411A
411D
411D

Subconcepte

48000
42001
48000

Import

261.585,72
12.760.000,00
250.000,00

13.271.585,72

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AE)
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A la Pregunta RGE núm. 269/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
de Presidència i Esports. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del
2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria de Presidència i
Esports s'ha detret de les partides següents:
Centre de cost

23101
23401
23601
23801
23801
23801

Programa

311A
134A
313G
112E
112E
112E

Subconcepte

Import

62200
48000
48000
64000
64000
64000

TOTAL

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 282/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a camins
rurals de Manacor. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca no té previst cap
convocatòria pública que permeti comprometre una inversió
per a l'any 2004 en la millora de 500 quilòmetres de camins
rurals a Manacor.

21.574,42
250.000,00
400.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00

771.574,42

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Palma, 11 de febrer del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 284/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a aportació
econòmica de la Conselleria de Turisme al Pla de neteja del
litoral. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).
Una vegada finalitzat el concurs públic, realitzat per
Diversitat 21 per a l’adjudicació del contracte per a la neteja de
platges, es va resoldre de la manera següent:

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 270/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
dotació i destinació del fons de contingència de la Conselleria
de Relacions Institucionals. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener
del 2004).

- Per a l’illa de M allorca, un impost de 596.000,00 euros.
- Per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, un impost de
598.000,00 euros.
Palma, 13 de febrer del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts per
al 2004, s'ha detret el 2% de cada una de les seccions
pressupostàries i pel que fa a la Conselleria de Relacions
Institucionals s'ha detret de les partides següents:

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

Centre de cost

11101
11201
11201
11201
11201
11201
11201
11501
11701

Programa

121A
121B
121B
121B
126B
126B
126B
463C
112C

Subconcepte

23000
22700
62900
64000
22109
63300
63600
22706
48000

TOTAL

Import

64.000,00
76.606,00
35.627,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
20.000,00
32.545,41

408.778,41

La dotació total del fons de contingència s'ha fet a la partida
35101 634A 50000, creada per resolució del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació de dia 26 de gener del 2004.
Palma, 12 de febrer del 2004.

RGE núm. 960/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relatiu a sol Alicitud de compareixença del
director general de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
25 de febrer del 2004, conformement amb l'establert a l'article
43.3 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença del director general
de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per tal d'informar
sobre les actuacions dutes a terme i les gestions realitzades al
colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sordina.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 846/04.
Conformement amb l'article 158.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i amb els criteris per a la inclusió
de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple en
l'ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries, adoptats per
la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 10 de setembre
del 2003 (publicats en el BOPIB núm. 11, de 26 d'octubre del
2003), la pregunta presentada i no inclosa a l'ordre del dia de
la sessió plenària de dia 24 de febrer del 2004 que queda
decaiguda és la RGE núm. 846/04, presentada pel diputat Hble.
Sr. Eduard Riudavets i Florit, del Grup P arlamentari PSM Entesa Nacionalista, relativa a IES Josep Maria Quadrado,
publicada en el BOPIB núm. 30, de 20 de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3304/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
25 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1058/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà
la retirada de la proposició no de llei de referència, relativa a
equiparament de la indemnització per insularitat dels
funcionaris residents a les Illes Balears, publicada en el BOPIB
núm. 20, de 21 de novembre del 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d’errates del BOPIB núm. 30.
- Pàg. 820 i 848. Respostes del Govern a preguntes. Apartat A)
On diu: ..., 161/04, 163/04, 163/04, 164/04, ...
Ha de dir: ..., 161/04, 162/04, 163/04, 164/04, ...
On diu: ... 198/04, relatives a exclusions de llista d'espera a
l'Hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can
Misses, de Verge del Toro; 285/04, presentada per l'Hble. Sra.
Maria Josep Camps i Orfila, relativa a televisió autonòmica de

les Illes Balears, presentades per l'Hble. Sr. Miquel Gascón i
Mir.
Ha de dir: ... 198/04, relatives a exclusions de llista d'espera a
l'Hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can
Misses, de Verge del T oro; presentades per l'Hble. Sr.
M iquel Gascón i M ir.
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