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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 24 de febrer del
2004, s'aprovà la Llei de creació del ColAlegi Oficial
d'Enginyers en Informàtica de les Illes Balears.
Palma, a 5 de març del 2004
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE CREACIÓ DEL COL ALEGI OFICIAL
D’ENGINYERS EN INFORM ÀTICA DE LES ILLES
BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
L'article 11.15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
-d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener- disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d'execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d'interessos econòmics i professionals, i que
s'han d'exercir dins el marc de la legislació bàsica de l'Estat.
Per desplegar aquest precepte s'aprovà la Llei 10/1998, de
14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l'article 3 d'aquesta Llei, la creació de colAlegis
professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa
legislativa la poden instar la majoria dels professionals
interessats. Aquesta iniciativa l'ha feta l'Associació de Doctors,
Llicenciats i Enginyers en Informàtica de les Illes Balears.
La disciplina acadèmica d'informàtica, configurada avui en
dia com a carrera universitària de grau superior, va néixer amb
la creació de l'Institut d'Informàtica de Madrid mitjançant el
Decret 554/1969, de 29 de març, i dependent del Ministeri
d'Educació i Ciència. La professió d'enginyer en informàtica
s'ha consolidat com una professió independent des de
l'aprovació del Decret 327/1976, de 26 de febrer, que va
establir que l'ensenyament de la informàtica es desenvoluparia
mitjançant l'educació universitària i la formació professional,
dues vies alternatives que els futurs professionals podrien triar
per adquirir els coneixements acadèmics bàsics.
El Reial decret 1286/1993, de 30 de juliol, autoritza que
s'implanti a la Universitat de les Illes Balears l'ensenyament
corresponent a l'obtenció del títol d'enginyer en informàtica, el
pla d'estudis del qual es va publicar mitjançant la Resolució de
29 d'octubre de 1993 de la Universitat de les Illes Balears.
L'exercici de la professió dels enginyers en informàtica
comporta una deontologia implícita en la mesura que les seves
actuacions poden envair drets dels ciutadans que són
protegibles. Així doncs, es considera oportú i necessari crear un
colAlegi professional que integri els professionals que, amb la
titulació suficient, desenvolupin les funcions d'enginyer en

informàtica i dotar aquest colAlectiu amb l'organització
necessària per defensar-ne els interessos professionals i
generals a l'àmbit de les Illes Balears d'acord amb l'articulat
següent:
Article 1
1. Es crea el Col Alegi Oficial d'Enginyers en Informàtica de les
Illes Balears com una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per acomplir les
seves finalitats.
2. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics
i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica
estatal en matèria de colAlegis professionals, per la normativa
autonòmica que la desplegui legalment o reglamentàriament,
per aquesta Llei de creació, pels seus propis Estatuts, per la
resta de normativa interna i per tota la que li sigui aplicable
generalment o subsidiàriament.
Article 2
El Col Alegi Oficial d'Enginyers en Informàtica de les Illes
Balears agrupa els que tenen la titulació universitària de
llicenciat o enginyer en informàtica, o qualsevol altra que hagi
obtingut l’homologació de l’autoritat pública competent.
Article 3
L'àmbit territorial del Col Alegi és el de les Illes Balears.
Article 4
Per exercir la professió d'enginyer en informàtica a les Illes
Balears i en concret pel que fa a la necessitat de col•legiació,
s’entendran d’aplicació els criteris establerts a la legislació
vigent.
Disposició transitòria primera
La Comissió Gestora encarregada de tramitar la constitució
d'aquest Col Alegi, en el termini de sis mesos comptadors des de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha d'aprovar uns estatuts
provisionals del Col Alegi que regulin:
a) Els requisits per adquirir la condició de colAlegiat, que ha de
permetre participar en l'Assemblea Constituent del Col Alegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l'Assemblea Constituent, que s'ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió de les
Illes Balears.
Disposició transitòria segona
L'Assemblea Constituent té l'obligació:
a) D'aprovar la gestió dels responsables de la Comissió Gestora
indicada en la disposició anterior, si escau.
b) D'aprovar els estatuts definitius del Col Alegi.
c) D'elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
Disposició transitòria tercera
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Una vegada aprovats els estatuts definitius, s'han de
trametre -juntament amb el certificat de l'acta de l'Assemblea
Constituent- a l'òrgan competent de l'Administració autonòmica
de les Illes Balears a l'efecte que se'n pronunciï sobre la
legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Disposició transitòria quarta
El Col Alegi Oficial d'Enginyers en Informàtica de les Illes
Balears obté la capacitat plena d'obrar des de la constitució dels
seus òrgans de govern.
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 24 de febrer del 2004.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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establir que l'ensenyament de la informàtica es desenvoluparia
mitjançant l'educació universitària i la formació professional,
dues vies alternatives que els futurs professionals podrien triar
per adquirir els coneixements acadèmics bàsics. Els alumnes
que superassin els estudis universitaris del primer cicle
obtindrien el títol oficial de diplomat en informàtica, amb
validesa a tot el territori estatal i que els facultaria per exercir
la professió i gaudir dels drets que a cada grau atorguin les
disposicions legals vigents.
Així, de mica en mica es varen crear diferents facultats
d'informàtica a distintes universitats espanyoles fins que el
Reial decret 1855/1985, de 9 d'octubre, transformà l'Escola
Universitària d'Estudis Empresarials de la Universitat de les
Illes Balears en l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials i
d'Informàtica i se l'autoritzà perquè organitzàs els
ensenyaments per obtenir el títol de diplomat en informàtica,
homologant-ne el pla d'estudis per l'Acord de 25 de maig de
1987 del Consell d'Universitats. L'any 1990, amb motiu de la
Llei de reforma universitària, va canviar la denominació del
títol que s'obtenia en acabar els estudis del primer cicle de la
carrera universitària, que passà a dir-se "enginyer tècnic en
informàtica de gestió i de sistemes", cosa que qualificava en
dret allò que de fet era considerat com a enginyeria des de feia
temps.

Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 24 de febrer del
2004, s'aprovà la Llei de creació del Col Alegi Oficial
d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears.
Palma, a 5 de març del 2004
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
B)
LLEI DE CREACIÓ DEL COL ALEGI OFICIAL
D’ENGINYERS TÈCNICS EN INFORM ÀTICA DE
LES ILLES BALEARS

El Reial decret 1457/1991, de 27 de setembre, transformà
l'Escola d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de la
Universitat de les Illes Balears en l'Escola Universitària
Politècnica, i s'hi incorporà l'ensenyament de diplomat en
informàtica, que s'impartia en aquesta Universitat a l'Escola
Universitària d'Estudis Empresarials i d'Informàtica, que es
diria Escola Universitària d'Estudis Empresarials a partir
d'aquest moment.
El Reial decret 1050/1992, de 31 de juliol, autoritzà la
implantació a la Universitat de les Illes Balears de
l'ensenyament per obtenir els títols d'enginyer tècnic en
informàtica de gestió i d'enginyer tècnic en informàtica de
sistemes, i quedava per extingir l'ensenyament corresponent a
la titulació de diplomat en informàtica.

EXPOSICIÓ DE M OTIUS
L'article 11.15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
-d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener- disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d'execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d'interessos econòmics i professionals, i que
s'han d'exercir dins el marc de la legislació bàsica de l'Estat.
Per desplegar aquest precepte s'aprovà la Llei 10/1998, de
14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l'article 3 d'aquesta Llei, la creació de colAlegis
professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa
legislativa la poden instar la majoria dels professionals
interessats. Aquesta iniciativa l'ha feta l'Associació de Doctors,
Llicenciats i Enginyers en Informàtica (ALI) a les Illes Balears.
La disciplina acadèmica d'informàtica, configurada avui en
dia com a carrera universitària de grau superior, va néixer amb
la creació de l'Institut d'Informàtica de Madrid mitjançant el
Decret 554/1969, de 29 de març, i dependent del Ministeri
d'Educació i Ciència. El Decret 327/1976, de 26 de febrer, va

Per les resolucions de 20 de novembre de 1992 de la
Universitat de les Illes Balears es va fer pública l'homologació
dels plans d'estudis respectius per obtenir els títols d'enginyer
tècnic en informàtica de gestió i d'enginyer tècnic en
informàtica de sistemes. Actualment a les Illes Balears
s'imparteixen ensenyaments d'enginyer tècnic en informàtica a
l'Escola Politècnica Superior de la U niversitat de les Illes
Balears.
L'exercici de la professió dels enginyers tècnics en
informàtica comporta una deontologia implícita en la mesura
que les seves actuacions poden envair drets dels ciutadans que
són protegibles. Així doncs, es considera oportú i necessari
crear un colAlegi professional que integri els professionals que,
amb la titulació suficient, desenvolupin les funcions d'enginyer
tècnic en informàtica i dotar aquest colAlectiu amb
l'organització necessària per defensar-ne els interessos
professionals i generals a l'àmbit de les Illes Balears d'acord
amb l'articulat següent:
Article 1
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1. Es crea el Col Alegi Oficial d'Enginyers Tècnics en
Informàtica de les Illes Balears com una corporació de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per
acomplir les seves finalitats.
2. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics
i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica
estatal en matèria de col Alegis professionals, per la normativa
autonòmica que la desplegui legalment o reglamentàriament,
per aquesta Llei de creació, pels seus propis Estatuts, per la
resta de normativa interna i per tota la que li sigui aplicable
generalment o subsidiàriament.

Disposició transitòria quarta
El Col Alegi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de
les Illes Balears obté la capacitat plena d'obrar des de la
constitució dels seus òrgans de govern.
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 24 de febrer del 2004.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Article 2
El Col Alegi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de
les Illes Balears agrupa els que tenen la titulació universitària
de diplomat en informàtica o enginyer tècnic en informàtica, o
qualsevol altra que hagi obtingut l’homologació de l’autoritat
pública competent.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Article 3
Ordre de Publicació
L'àmbit territorial del Col Alegi és el de les Illes Balears.
Article 4
Per exercir la professió d'enginyer tècnic en informàtica a
les Illes Balears i en concret pel que fa a la necessitat de
colAlegiació, s’entendran d’aplicació els criteris establerts a la
legislació vigent.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 24 de febrer del
2004, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2925/03, relativa a gestió dels aeroports de les Illes
Balears, i quedà aprovada per assentiment la següent:
RESOLUCIÓ
A)

Disposició transitòria primera
La Comissió Gestora encarregada de tramitar la constitució
d'aquest Col Alegi, en el termini de sis mesos comptadors des de
l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'aprovar uns estatuts
provisionals del Col Alegi que regulin:
a) Els requisits per adquirir la condició de colAlegiat, que ha de
permetre participar en l'Assemblea Constituent del Col Alegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l'Assemblea Constituent, que s'ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió de les
Illes Balears.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar formalment al Govern de l'Estat l'inici
de negociacions per tal d'aconseguir la participació del Govern,
dels consells i dels ajuntaments en la gestió dels aeroports de
les Illes Balears.
2. La proposta del Govern inclourà la representació dels
agents econòmics i socials en els òrgans de gestió
aeroportuària, que, en qualsevol cas, serà una gestió pública."
A la seu del Parlament, 27 de febrer del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Disposició transitòria segona
L'Assemblea Constituent té l'obligació:
a) D'aprovar la gestió dels responsables de la Comissió Gestora
indicada en la disposició anterior, si escau.
b) D'aprovar els estatuts definitius del Col Alegi.
c) D'elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Disposició transitòria tercera
Una vegada aprovats els estatuts definitius, s'han de
trametre -juntament amb el certificat de l'acta de l'Assemblea
Constituent- a l'òrgan competent de l'Administració autonòmica
de les Illes Balears a l'efecte que se'n pronunciï sobre la
legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 294/03,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla autonòmic de
guarderies.
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Actuà com a interpel Alant l'Hble Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i Esports, 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 i la Sra. Carme Feliu i Álvarez de
Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular.
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C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 849/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llicències per a grans
establiments comercials. (BOPIB 30 de 20 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Aina
Calvo i Sastre i Maria Rosa Puig i Oliver.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de març 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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 843/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aïllament de nounats de Son
Dureta. (BOPIB 30 de 20 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.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 845/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a professorat
del CP Maria Antònia Salvà de Son Sardina. (BOPIB 30 de 20
de febrer del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
E)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març 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 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 852/04, de
l'Hble. Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou hospital a Formentera.
(BOPIB 30 de 20 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.

B)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 757/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a expedient informatiu incoat
contra el colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina.
(BOPIB 30 de 20 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 844/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a declaració d'obligacions de servei públic.
(BOPIB 30 de 20 de febrer del 2004).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març 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. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 847/04, de
l'Hble. Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manteniment dels ajuts per a
cultius de fruits secs. (BOPIB 30 de 20 de febrer del 2004).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 841/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a resposta
del Govern a la manifestació del 14 de febrer. (BOPIB 30 de
20 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.

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 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 848/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gasoducte entre les Illes Balears i la
Península. (BOPIB 30 de 20 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.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 842/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana M Seguí i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a manifestació en contra de la
política territorial. (BOPIB 30 de 20 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 851/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acord entre la Conselleria
d'Obres Públiques i el Consell de Menorca en matèria de
carreteres. (BOPIB 30 de 20 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 Transport.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 850/04, de
l'Hble. Sra. Diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a conferències "per la
solidaritat amb les víctimes del terrorisme". (BOPIB 30 de 20
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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer
del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 423/04, relativa a retirada de les tropes espanyoles
d'Iraq, i quedà aprovada per assentiment la següent:
RESOLUCIÓ

1.3. TEXTOS REBUTJATS
A)
1.3.3. M OCIONS
"El Parlament de les Illes B alears expressa la més ferma
condemna de l'assassinat a Iraq de set agents espanyols del
Centre Nacional d'IntelAligència, així com el dolor per les morts
i la solidaritat amb els seus familiars".

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 789/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a precarietat i
eventualitat del mercat laboral a les Illes Balears. (BOPIB núm.
30 de 20 de febrer del 2004).

A la seu del Parlament, 18 de febrer del 2004.
El secretari:
Joan Fageda i Aubert.
El president en funcions:
Fèlix Fernández i Terrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

. 55
. 25
. 30
.. 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer del
2004, debaté la Pregunta RGE núm. 406/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a prioritat del camp de polo de Campos.
(BOPIB núm. 26 de 6 de febrer del 2004).

Relativa a aprovació de la liquidació del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l'exercici del 2003.

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

1.4. INFORM ACIÓ

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer del 2004, aprovà per assentiment la liquidació del
pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici del
2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer del
2004, debaté la Pregunta RGE núm. 407/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exhibició automobilista.(BOPIB núm. 26
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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

C)

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

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . . . 17
....... 8
....... 9
....... 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer del
2004, debaté la Pregunta RGE núm. 408/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Copa Amèrica. (BOPIB núm. 26 de 6 de
febrer del 2004).

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

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer del
2004, rebutjà el punt segon de la Proposició no de llei RGE
núm. 423/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a retirada de les tropes espanyoles d'Iraq.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

Ordre de Publicació

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

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . . . 14
....... 6
....... 8
....... 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer del
2004, debaté la Pregunta RGE núm. 409/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a patrocini equip ciclista. (BOPIB núm. 26
de 6 de febrer del 2004).

2.4. COM PAREIXENCES
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre la
nova ubicació del nou hospital de Son Dureta (RGE núm.
4402/03).

2.3. TEXTOS REBUTJATS

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer del 2004, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum
qui, acompanyada del director general de Planificació i
Finançament, de la secretària general tècnica de la seva
conselleria i del gerent de l'ib-salut, informà sobre el tema de
referència.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del
2004, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 16/04, del
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a proves
esportives per carretera durant l'estiu. (BOPIB núm. 26 de 16
de gener del 2004).

Ordre de Publicació
B)

La votació obtengué el resultat següent:

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
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sobre les properes mesures del Govern de les Illes Balears en
l'ensenyament de llengua (RGE núm. 290/04).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer del 2004,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui, acompanyada del director general
d'Administració i Inspecció Educativa i del seu cap de gabinet,
informà sobre el tema de referència.
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A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer del
2004, es procedí a dictaminar el projecte de llei de referència,
de creació del Col Alegi Oficial d'Enginyers Tècnics en
Informàtica de les Illes Balears, publicat en el BOPIB núm. 10,
de 19 de setembre del 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)

RGE núm. 1293/04, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a política de protecció d'espais
naturals del Govern de les Illes Balears.(Mesa de 10 de març
del 2004).

Debat de l'escrit RGE núm. 4520/03, de la Sindicatura de
Comptes.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del
2004, es debaté l'escrit de referència, presentat per la
Sindicatura de Comptes, relatiu a l'informe de fiscalització de
la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les
Illes Balears celebrades dia 25 de maig del 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Elaboració el dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1833/03.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer del
2004, es procedí a dictaminar el projecte de llei de referència,
de creació del Col Alegi Oficial d'Enginyers en Informàtica de
les Illes Balears, publicat en el BOPIB núm. 10, de 19 de
setembre del 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Elaboració el dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1834/03.

Palma, a 10 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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
Esquerra Unida i Els Verds presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 424/04, relativa a política de protecció
d'espais naturals del Govern de les Illes Balears, la moció
següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir els espais naturals a la situació anterior al
canvi de delimitació de parcs naturals mitjançant la Llei
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant una política de protecció d'espais naturals ajustada a
la Llei estatal 4/1989, de conservació d'espais naturals i de la
flora i fauna silvestres, i a la Directiva 92/43/CEE del Consell,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i
fauna silvestres, que fixen de manera clara (com l'article 2.3 de
la Llei 4/89) que la política de protecció d'espais naturals s'ha
de fer amb independència de la titularitat o el règim jurídic dels
terrenys.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no permetre que el canvi de delimitació de parcs
naturals fet mitjançant la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, doni lloc a projectes
urbanístics o a activitats (tals com urbanitzacions, camps de
golf o extraccions d'arena del fons de la mar) incompatibles
amb l'objectiu de preservació de les àrees naturals que han
resultat excloses dels parcs.
Palma, a 5 de març del 2004.
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El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Quina és l'evolució de la situació laboral de la Sra. Blanca
Iglesias de la Iglesia a l'IBANAT des de l'1 d'agost del 2003
fins al 29 de febrer del 2004?
Palma, a 3 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1331/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en referència a la Sra. Blanca Iglesias de
la Iglesia. (Mesa de 10 de març del 2004).
RGE núm. 1332/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
laboral de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia. (Mesa de 10 de
març del 2004).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data es va fer arribar a l'Ajuntament de Camariñas
la recaptació que es va fer amb l'obra gràfica d'artistes de les
Illes Balears donades per obtenir fons per ajudar el poble gallec
amb ocasió de l'enfonsament del Prestige?

RGE núm. 1333/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data de
remissió de la recaptació que es va fer amb l'obra gràfica
d'artistes. (Mesa de 10 de març del 2004).
RGE núm. 1334/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació que es va fer amb l'obra gràfica d'artistes. (Mesa de
10 de març del 2004).
Palma, a 10 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 3 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el resultat de la recaptació que es va fer amb
l'obra gràfica d'artistes de les Illes Balears donades per obtenir
fons per ajudar el poble gallec amb ocasió de l'enfonsament del
Prestige?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines passes es varen fer per l'IBANAT per donar
compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en referència a la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia? especificant la data de cada passa, els abonaments
econòmics i, si n'és el cas, la seva reincorporació a la feina.
Palma, a 3 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Palma, a 3 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1342/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització segons país d'origen. (Mesa de 10 de març del
2004).
RGE núm. 1343/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
complements d'insularitat per als funcionaris. (Mesa de 10 de
març del 2004).
RGE núm. 1344/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcionament del Programa SITAR. (Mesa de 10 de març del
2004).
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RGE núm. 1345/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions amb l'excedent de l'ecotaxa. (Mesa de 10 de març
del 2004).
RGE núm. 1346/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a apropament
de l'administració digital als ciutadans. (Mesa de 10 de març
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.
S'ha disculpat o pensa disculpar-se el conseller d'Interior
per assegurar que els funcionaris de l'Administració de l'Estat
amb destí en aquesta comunitat autònoma estaven cobrant el
complement d'insularitat que els corresponia?

RGE núm. 1347/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de la Conselleria de Salut i Consum respecte a l'illa
de Menorca. (Mesa de 10 de març del 2004).
RGE núm. 1348/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de
la legislació europea sobre accidents majors en instalAlacions
de risc químic. (Mesa de 10 de març del 2004).
RGE núm. 1349/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
del preu de l'habitatge. (Mesa de 10 de març del 2004).
RGE núm. 1350/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
del sistema DELTA. (Mesa de 10 de març del 2004).

Palma, a 9 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 l'Hble. Consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quan preveu la Conselleria de Salut i Consum que els
ciutadans de les Illes Balears puguin tramitar les reclamacions
relatives a consum mitjançant el Programa SITAR?

RGE núm. 1351/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a addenda en relació al projecte de construcció del gasoducte
que unirà la península i les Illes Balears. (Mesa de 10 de març
del 2004).
RGE núm. 1365/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a manifest de "Basta Ya". (Mesa de 10 de març del
2004).
Palma, a 10 de març del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora el conseller d'Educació i Cultura el fet que la
Llei Orgànica de calidad de la enseñanza (LOCE) tengui en
compte el país d'origen dels infants en el procés
d'escolarització?
Palma, a 9 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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Palma, a 9 de març del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
En què es pensa gastar el Govern de les Illes Balears els
prop de 10 milions d'euros recaptats per sobre de la previsió
pressupostària de l'any 2003, en aplicació de la Llei sobre
estades en empreses turístiques d'allotjament destinat a la
dotació del fons per a la millora de l'activitat turística i la
prevenció del medi ambient, de 4 de maig del 2001?
Palma, a 9 de març del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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 Ple.
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Quines actuacions es portaran a terme per part del Govern
de les Illes Balears en colAlaboració amb la Fundación
Universitaria de España per tal d'apropar l'administració digital
als ciutadans?
Palma, a 9 de març del 2004.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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.
Com pot repercutir en les dades de sinistralitat laboral la
implantació del sistema de "declaració electrònica d'accidents
de treball" (DELTA)?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de març del 2004.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

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.

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

Quines són les previsions de la Conselleria de Salut i
Consum en relació a l'illa de Menorca després de la darrera
reunió de la Comissió d'Ordenació Sanitària de les Illes
Balears?
Palma, a 9 de març del 2004.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la valoració que fa el conseller de Comerç,
Indústria i Energia de l'addenda, aprovada el passat mes de
desembre, al projecte de construcció del gasoducte que unirà
les Illes Balears i la península?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de març del 2004.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

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

Quines mesures ha adoptat la Conselleria d'Interior en
relació a l'incompliment greu que ha estat comunicat a la
comunitat autònoma per la no aplicació de la legislació europea
sobre accidents majors en instalAlacions de risc químic?

Palma, a 9 de març del 2004.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu la Conselleria de Salut va entregar,
juntament amb les nòmines del mes de febrer, el manifest
elaborat per l'organització "Basta Ya"?
Palma, a 10 de març del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Quina ha estat l'evolució dels preus de l'habitatge a les
nostres illes durant els darrers anys?
Palma, a 9 de març del 2004.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A)
A la pregunta RGE núm. 4486/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Mallorca. (BOPIB núm. 23 de 12 de
desembre del 2003).
Intervencions programades el mes de novembre:
- Urologia: 19
- Traumatologia: 62.
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-

Oftalmologia: 36.
Ginecologia: 3.
Cirurgia general: 16.
Angiologia cir. vascular: 0.
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significatius i altres moltes accions que, a l'àmbit de les seves
competències i en matèria forestal, desenvolupa el Ministeri de
Medi Ambient a les nostres illes.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Palma, 25 de febrer del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)
Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm . 4495/03, 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).

A la pregunta RGE núm. 13/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aportació
estatal al conveni forestal. (BOPIB núm. 26 de 16 de gener del
2004).
El conveni forestal pot arribar a representar el 2004 una
aportació de l'Administració central de fins a 4.015.000 i.

Durant el mes de novembre no es va dur a terme cap
intervenció en jornada extraordinària.

El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Palma, 25 de febrer del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 14/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a signatura del
conveni forestal. (BOPIB núm. 26 de 16 de gener del 2004).

A la pregunta RGE núm. 12/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aportació
estatal per a política forestal. (BOPIB núm. 26 de 16 de gener
del 2004).

El conseller de Medi Ambient ha firmat el conveni forestal
el 23 de febrer d'enguany.

C)

L'Administració central ha elaborat de forma àmpliament
participada i consensuada entre el 1999 i el 2003 l'Estratègia
forestal nacional, el Pla forestal nacional, i ha propiciat
l'aprovació de la nova llei de monts, la qual cosa sense dubte
suposa per a tot l'Estat, incloses les nostres illes, un decidit
impuls a favor de la conservació i gestió sostenible dels nostres
boscs.
Durant aquest període l'Administració central ha mantingut
el compliment dels seus compromisos derivats del denominat
"Conveni d'hidrologia" (conveni de colAlaboració per a la
restauració hidrològica forestal de conques), amb inversions
que el 1999 varen ser de 420.708,35 i, el 2000 de 102.682,52
i, el 2001 de 240.263,38 i, el 2002 varen aconseguir els
437.536,81 i i el 2003 varen pujar a 560.076,42 i.
A més, des de l'Administració central també s'han mantingut
al llarg d'aquest període 1999-2003 subvencions per donar
suport a inversions de la CAIB en accions prioritàries contra
incendis forestals (PAPIF), protecció de boscs en zones rurals,
millora forestal de monts d'utilitat pública i altres accions de
conservació de la naturalesa, que l'any 2000 van suposar ajuts
per valor de 573.539,84 i, el 2001 de 450.476,60 i, el 2002
va representar una aportació de 457.600 i i el 2003 la
quantitat de 507.480 i.
Per altra banda des de l'Administració central s'ha continuat
el desenvolupament de múltiples actuacions de caràcter
horitzontal, com les campanyes de prevenció d'incendis
forestals, el destacament de mitjans aeris d'extinció (a Balears
se'ns facilita durant tota l'època de risc un air-tractor a Son
Bonet i un Canadair a Pollença), per posar un parell d'exemples

El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 15/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a renegociació
del conveni forestal. (BOPIB núm. 26 de 16 de gener del
2004).
La negociació del conveni forestal s'ha realitzat i culminat
amb èxit.
Des del 23 de febrer, data en què s'ha firmat el conveni
forestal, ja es troba vigent aquesta nova eina de colAlaboració
entre el Govern d'Espanya i el Govern de les Illes Balears, per
col Alaborar en la conservació i gestió sostenible de les
superfícies forestals de les nostres illes.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 168/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a dades de salut mental.
(BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 169/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel G ascón i Mir, relativa a consulta de
psiquiatria. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).
Consultes

Desembre 03

Son Dureta

Primeres consultes
Consultes successives
Total consultes
Ràtio primeres/successives

0
0
0
0,00

Son Llàtzer

Primeres consultes
Consultes successives
Total consultes
Ràtio primeres/successives

0
0
0
0,00

Manacor

Primeres consultes
Consultes successives
Total consultes
Ràtio primeres/successives

50
357
407
7,14

Desintoxicació

Primeres consultes
Consultes successives
Total consultes
Ràtio primeres/successives

1
25
26
25,00

Menorca

Primeres consultes
Consultes successives
Total consultes
Ràtio primeres/successives

65
341
406
5.25

Eivissa

Primeres consultes
Consultes successives
Total consultes
Ràtio primeres/successives

47
344
391
7,32

Palma.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 201/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes o/o
intervencions de Son Dureta. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener
del 2004).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 283/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a aportació
econòmica de la Conselleria de Medi Ambient al Pla de neteja
del litoral. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).
L'aportació econòmica de la Conselleria de Medi Ambient
al Pla de neteja del litoral de les Illes B alears està
pressupostada en 2.649.578,82 euros que es poden detallar de
la següent manera:
- L'actuació més important del futur pla de neteja, prevenció
i control de les aigües litorals de les Illes Balears és el

desplegament d'embarcacions, que s'ha pressupostat en un total
de 2.040.401,82 euros per a l'estiu del 2004.
Les tasques a realitzar seran, entre d'altres, la recollida de
sòlids flotants i semisubmergits, així com d'altres residus i
substàncies presents en l'aigua de mar, programació i
coordinació de les tasques a realitzar per les embarcacions a
cada illa, contractació i gestió de tot el personal necessari i del
seu vestuari, retolació, amarratge i assegurances de les
embarcacions, servei tècnic de manteniment i reparació de les
embarcacions, tasques específiques adreçades al control i
l'estudi de les aigües litorals, etc.
Aquestes actuacions es duran a terme per 15 embarcacions,
12 embarcacions des de l'1 de juny del 2004 fins al 30 de
setembre del 2004, i les 3 restants, per reforçar el servei, des de
l'1 de juliol del 2004 fins al 31 d'agost del 2004.
- La segona actuació consistirà en el desplegament de
mitjans aeris per a la vigilància i neteja de les aigües litorals de
les Illes Balears.
Aquesta actuació està pressupostada en 182.500 euros per
a l'any 2004, i consistirà en la realització de vols de vigilància
i reconeixement per comunicar al centre de control i
coordinació els albiraments de focus de residus a la mar i
contaminació marítima detectats des de l'aire.
- Per tal de dirigir, controlar i coordinar les operacions de
neteja del litoral i en particular de les embarcacions, es fa
imprescindible dotar la Conselleria de Medi Ambient d'un
centre de control i coordinació a l'efecte d'estar en contínua
comunicació amb les tripulacions de les embarcacions i altres
telèfons d'interès. El pressupost d'aquest centre de control és de
249.652 euros.
- Una altra actuació consistirà en la realització d'estudis per
a la determinació de l'origen de la contaminació marítima i
proliferació de microalgues. L'import pressupostat és de 90.152
euros.
- Per tal de desenvolupar el total de les tasques esmentades
abans, és necessària la contractació de personal qualificat.
L'import pressupostat és de 86.873 euros.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 502/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a barques
d'arrossegament. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).
El director general de Pesca no ha anunciat mai a la premsa
una solució a aquest problema que vagi en contra de la
legislació bàsica d'obligat compliment.
S'està fent feina per tal d'intentar arribar a una solució que
possibiliti evitar els enfrontaments entre les flotes mallorquines
i menorquines, enfrontaments que no serveixen per a res, ja que
només incrementen la crispació d'un sector que ha d'anar unit
per fer front als problemes que esdevenen per la reforma de la
política pesquera comuna (PCP).
Palma, 23 de febrer del 2004
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La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
L)
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A la pregunta RGE núm. 505/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a motors propulsors.
(BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).
Es pensa continuar aplicant mentre no hi hagi uns estudis
seriosos que aconsellin la seva modificació.

A la pregunta RGE núm. 503/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a decret d'arts menors.
(BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

Palma, 23 de febrer del 2004
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

A l'administració pesquera balear hi ha una llarga tradició
de consultar i, fins on és possible, consensuar amb el sector les
mesures reguladores de l'esforç pesquer.

Ordre de Publicació
O)

És per això que aquest tema serà un dels principals a tractar
en el pròxim Consell Pesquer i no es publicarà cap horari fins
que la proposta no passi per aquest.
Palma, 24 de febrer del 2004
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 504/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a captura de pegellides.
(BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).
La captura no professional de pegellides, i en general de
tots els caragols marins, està prohibida a Espanya des del 1963
per motius de conservació dels recursos pesquers i per protegir
la recollida de marisc professional. No obstant això, hi ha zones
de Mallorca on aquesta ilAlegal activitat depredadora encara es
practica.
En la passada legislatura la Direcció General de Pesca va
realitzar un estudi sobre les poblacions de pegellides comunes
a Mallorca (Patella cerulea i Patella rustica) que, tot i
concloure, entre d'altres, que des del punt de vista de
conservació del litoral era preferible mantenir les restriccions,
per l'especial impuls de l'anterior director general va generar
una proposta de modificació del Decret de pesca recreativa.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca estén que la gestió dels
recursos pesquers s'ha de basar en criteris de responsabilitat i
sostenibilitat, i que per això és millor no autoritzar una activitat
residual que no suposarà cap bé per al litoral.
Per altra banda, i finalment, no podem oblidar que hi ha una
espècie, la pegellida gegant, Patella ferruginea, extingida a les
Balears en temps històrics i estrictament protegida pel Catàleg
Nacional d'Espècies Amenaçades, la principal amenaça de la
qual és la recolAlecció per al consum humà, i l'alliberament de
la captura de pegellides impedirà qualsevol possibilitat de
recuperació d'aquesta espècie.
Palma, 24 de febrer del 2004
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 506/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a rissaga del maig del
2003. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).
En principi s'està cercant finançament per fer front a danys
per causes naturals; una possibilitat a llarg termini es fomentar
les assegurances en el sector pesquer i d'aqüicultura.
En aquest cas concret, no s'ha trobat cap partida per poder
iniciar el procediment de validació davant la UE per complir
els criteris d'ajudes d'Estat, i tan sols promeses verbals de
l'anterior govern sense fer-se càrrec, així com declaracions de
danys dels afectats.
No obstant això, en molts de casos els afectats s'han pogut
acollir als fons IFOP per modernitzar les seves embarcacions
i instalAlacions, i ja no caben altres ajudes.
Palma, 23 de febrer del 2004
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 556/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a personal de
l'ISLIB a Menorca, Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 29 de
13 de febrer del 2004).
Pel que fa a l'illa de Menorca, l'Institut de Salut Laboral
disposa d'un funcionari, tècnic de prevenció, grup B, que va
prendre possessió el mes de setembre de l'any 2003.
Quant a Eivissa i Formentera, de moment no hi ha cap
funcionari que hi resti de manera estable, però les tasques que
són pròpies de l'Institut de Salut Laboral i de suport a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social són duites a terme per
tècnics de prevenció amb destinació a M allorca i es desplacen
periòdicament a aquesta illa.
No obstant això, aquesta situació és provisional, atès que
estam a l'espera de la propera resolució del concurs de trasllats,
amb la qual es podria ocupar de manera permanent una plaça
de funcionari, tècnic de prevenció del grup B, que actualment
resta vacant a l'illa d'Eivissa.
Palma, 16 de febrer del 2004
El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.
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Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 591/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a criteris de
modificació del parc natural de S'Albufera. (BOPIB núm. 29
de 13 de febrer del 2004).
L'estricta aplicació de la legalitat vigent és el criteri que ha
fomentat l'acord del Consell de Govern pel qual, amb
l'acceptació del requeriment fet per l'Ajuntament de Muro,
s'anul Ala el decret d'aprovació de l'ampliació del parc natural de
S'Albufera.
Quan es va aprovar l'esmentada ampliació no es va
respectar el termini d'audiència de l'Ajuntament de M uro, vist
que la documentació que se li havia enviada no era completa,
com va reconèixer la mateixa conselleria enviant els plànols
que permetien conèixer l'abast de l'ampliació.
Per tant, i donat que la falta de respecte al principi
d'audiència va causar una indefensió evident a l'ajuntament
requeridor, el Consell de Govern, de conformitat amb l'informe
jurídic que figura a l'expedient, va estimar el requeriment i va
retrotreure l'expedient al moment en què es va cometre l'error
procedimental, i es obrir un nou termini d'audiència a aquest
requeridor i als possibles interessats.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
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