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BN) RGE núm. 734/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
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BV) RGE núm. 778/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat laboral

dels treballadors. 839

BX) RGE núm. 779/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Centre de
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BZ) RGE núm. 781/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses del

centre de formació nàutica a Maó. 839

CA) RGE núm. 782/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de

formació nàutica en el pla d'usos del Port de Maó. 840

CB) RGE núm. 783/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treballadors

fixos-discontinus. 840

CC) RGE núm. 798/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de la

Unitat bàsica de Salut de Porto Cristo. 840

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) 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. 841

B) 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. 841

C) RGE núm. 842/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manifestació contra

la política territorial. 841

D) RGE núm. 843/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aïllament de neonats

a Son Dureta. 841

E) 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. 841

F) RGE núm. 845/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joan Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a professorat CP Maria Antònia Salvà de Son Sardina. 841
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G) RGE núm. 846/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a IES Josep Maria Quadrado. 841

H) RGE núm. 847/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment dels ajuts

per a cultius de fruits secs. 842

I) 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. 842

J) 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. 842

K) RGE núm. 850/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

conferències "per la solidaritat amb les víctimes del terrorisme". 842

L) 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. 842

M) RGE núm. 852/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou hospital a

Formentera. 842

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 638/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contingut de la Llei

de drogues. 843

B) RGE núm. 639/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei d'atenció als

toxicòmans. 843

C) RGE núm. 640/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensor de l'usuari.

843

D) RGE núm. 641/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa

ciutats digitals. 844

E) RGE núm. 642/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estatut del

becari. 844

F) RGE núm. 643/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estand de les

Illes Balears a FITUR. 844

G) RGE núm. 644/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió amb

responsables dels consells insulars. 844

H) RGE núm. 694/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de demores

quirúrgiques. 844

I) RGE núm. 695/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de demores

de consultes externes. 844

J) RGE núm. 696/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de demores

en proves tecnològiques. 844

K) RGE núm. 794/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines de víctimes

del delicte. 844

L) RGE núm. 795/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llars per a immigrants.

845

M) RGE núm. 796/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres per a gent

gran. 845

N) RGE núm. 797/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la transferència

de benestar social. 845
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 762/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de recursos per a mares i pares. 845

B) RGE núm. 785/04, del Grup Parlamentari d'esquerra Unida i Els Verds, relativa a política aeroportuària i sostenibilitat.

846

C) RGE núm. 792/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descomptes als treballadors que, no sent residents, es desplacen

a Formentera des d'Eivissa i viceversa, per motius laborals. 846

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 761/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a prefixos d'informació telefònica. 847

B) RGE núm. 763/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària a

Puigpunyent. 847

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A les preguntes RGE núm. 140/04, 141/04, 142/02, 143/04, 144/04, 145/04, 146/04, 147/04, 148/04, 149/04, relatives a llista

d'espera a l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can Misses i de Verge del Toro; 150/04, 151/04, 152/04, 153/04,

154/04, relatives a llista d'espera diagnòstica a l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can Misses i de Verge del Toro;

155/04, 156/04, 157/04, 158/04, 159/04, 160/04, 161/04, 163/04, 163/04, 164/04, relatives a llista d'espera quirúrgica a l'hospital de

Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can Misses, de Verge del Toro; 173/04, 174/04, 175/04, 176/04, 177/04, relatives a

intervencions en l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can Misses, de Verge del Toro; 180/04, 182/04, 183/04,

184/04, 185/04, relatives a intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can

Misses, de Verge del Toro; 189/04, 190/04, 191/04, 192/04, 193/04, relatives a llista d'espera a l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer,

de Manacor, de Can Misses, de Verge del Toro; 194/04, 195/04, 196/04, 197/04, 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. Diputada

Maria Josep Camps i Orfila, relativa a televisió autonòmica de les Illes Balears, presentades per l'Hble. Sr. Miquel Gascon i Mir.

848

B) A la pregunta RGE núm. 165/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.

848

C) A la pregunta RGE núm. 217/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a alts càrrecs i funcionaris

amb autorització de targeta de crèdit. 848

D) A la pregunta RGE núm. 285/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep Camps i Orfila, relativa a televisió autonòmica

de les Illes Balears. 848

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 647/04, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

849

B) RGE núm. 758/04, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura. 849

3.17. INFORMACIÓ

A) Canvi en la tramitació de la Proposició no de llei davant Ple RGE núm. 2264/03. 849

B) Canvi en la tramitació de la Proposició no de llei davant Ple RGE núm. 2309/03. 849

C) Retirada de la Pregunta oral davant comissió RGE núm. 535/04. 849

D) Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm. 3184/03. 850
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de febrer del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3289/03,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre cultural

Costa Nord.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears  l'Hble.

Sr. Conseller de Turisme i portaveu del Govern, Joan Flaquer

i Riutort.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida

i Els Verds, l'HBle. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Gaspar

Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni

Diéguez i Seguí i Joan Flaquer i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 361/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a substitucions

a les baixes del professorat. (BOPIB 27 de 30 de gener del

2004).

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 18 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 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 371/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a situació del professorat

interí. (BOPIB 27 de 30 de gener del 2004).

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 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 372/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a equip ciclista Illes Balears.

(BOPIB 27 de 30 de gener del 2004).

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda

i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 374/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a reconversió de la Platja de

Palma. (BOPIB 27 de 30 de gener del 2004).

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 375/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a convocatòria del Pla de formació i inserció

professional (FIP). (BOPIB 27 de 30 de gener del 2004).

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer 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 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 376/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a restitució de l'abocador de sa

Penya de s'Indio. (BOPIB 27 de 30 de gener del 2004).

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 18 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 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 377/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a programa FIOP per a la

integració de discapacitats a la funció pública. (BOPIB 27 de

30 de gener del 2004).

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 378/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a llistes

d'espera de cirurgia als hospitals de les Illes Balears. (BOPIB

27 de 30 de gener 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 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 379/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en el programa Ciutats Digitals.

(BOPIB 27 de 30 de gener del 2004).

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda

i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 380/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a noves oficines d'ajuda a les

víctimes del delicte. (BOPIB 27 de 30 de gener 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 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 381/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la

Universitat de les Illes Balears com a institució consultiva en

matèria de llengua catalana. (BOPIB 27 de 30 de gener del

2004).

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 18 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 3

de febrer del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 373/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a impacte de la presència de

Michael Douglas. (BOPIB 27 de 30 de gener del 2004).
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La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de febrer del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 4403/03, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a política

lingüística. (BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1-5:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punt 6:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 18

de febrer del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 4654/03, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixada de preus de

l'oferta hotelera. (BOPIB núm. 24 de 19 de desembre del

2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Punts 2-5:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer 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

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de febrer del 2004,

procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

3168/03, relativa a dotació de personal d'administració i

serveis als centres d'educació infantil i primària, i quedà

aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a presentar una planificació per a la progressiva

dotació de personal administratiu als centres d'educació infantil

i primària."

A la seu del Parlament, 10 de febrer del 2004.

La secretària en funcions:

Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

El president:

Antoni Pastor i Cabrer.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Assumptes Socials  del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 5 de febrer del 2004, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm.  2761/03, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a prioritzar

la despesa social i la investigació civil sobre la despesa i la

investigació militars. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre del

2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de febrer del 2004,

rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  3122/03, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a adquisició

del pati de Sa Lluna. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del

2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 2282/03, relatiu a recaptació

de la presència del delegat del Govern a les Illes Balears per

tal d'informar sobre les directrius de la tramitació de

documentació de les persones immigrants i la política sobre

immigració de la Delegació del Govern.

 La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 5 de febrer del 2004, rebutjà, per 7

vots a favor, 9 en contra i cap abstenció, l'escrit de referència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 646/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes

Balears, sobre la situació hospitalària.

Atesa la saturació hospitalària i la infrautilització de les

infraestructures existents, el Grup Parlamentari Socialista

interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre la política del

Govern en relació amb la situació hospitalària.

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 789/04, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3366/03, relativa a

precarietat i eventualitat del mercat laboral de les Illes

Balears. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

3366/04, relativa a precarietat i eventualitat del mercat laboral

de les Illes Balears, la moció següent.

La nostra comunitat autònoma ha tengut creixements

econòmics molt importants en les dues darreres dècades, aquest

creixement no ha repercutit en la creació de llocs de treball de

qualitat, ans al contrari, l’eventualitat i precarietat de llocs de

feina s’ha incrementat.

Les famílies amb algun o tots els membre que treballen de

forma precària, constitueixen una estructura social dèbil, amb

individus poc compromesos amb la colAlectivitat, i un capital

humà poc qualificat, que fa la nostra societat i economia dèbil

front a qualsevol eventualitat econòmica i ens posa sense bases

consistents per afrontar creixements econòmics en el futur.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent moció:

1. El Parlament de les Illes Balears constata com a dèficit

estructural del nostre mercat de treball l’existència d’uns nivells

de contractació temporal al voltant del 90% i que d’aquests al

voltant del 30% sigui de menys de tres mesos, el que implica

que moltes famílies de la nostra comunitat estigui lligat a

inestabilitats i incertesa de la seva vida laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a renovar el pacte per l’ocupació, la cohesió social

i el foment de l’economia productiva de les Illes Balears,

recollint els suggeriments que sobre la millora de la qualitat de

la feina fa el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears de

l’any 2002.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a convocar la mesa de diàleg social com a òrgan

de seguiment de l’aplicació de les 10 directrius per les

polítiques d’ocupació dels estats membres de la Unió Europea:

acordat pel consell el 22 de juliol del 2003, que estableix la

necessitat de fer esforços per desenvolupar una estratègia

coordinada per l’ocupació i en particular per potenciar la mà

d’obra qualificada, formada i adaptada i mercats laborals amb

capacitat de resposta al canvi econòmic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a constituir en un termini de 15 dies la comissió

mixta de la Llei de Règim Especial de les Illes Balears sobre

fixos discontinus assumint les conclusions de la mesa de diàleg

social.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a impulsar la negociació d’un conveni marc per les

Illes Balears que generi mesures per reduir la precarietat i

eventualitat de l’ocupació a les Illes, reforçant el paper de la

negociació colAlectiva per garantir l’efectivitat de les polítiques

laborals, adaptabilitat de les empreses, d’eficiència econòmica

i cohesió social.

Palma, a 13 de febrer del 2004.

La diputada:

Carme Garcia i Querol.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 655/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla

de salut bucodental. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 656/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cessament del Sr. Carretero. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 657/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

xarxa balear d'investigació del dolor d'esquena. (Mesa de dia

18 de febrer del 2004).

RGE núm. 658/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

centre de salut d'Eivissa. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 659/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

centre de salut del Passeig Marítim d'Eivissa. (Mesa de dia 18

de febrer del 2004).

RGE núm. 660/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

mitjà alternatiu per a l'illa de Formentera. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 661/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

criteris per desviar pacients. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 662/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut de Son Serra. (Mesa de

dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 663/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de la unitat bàscia de salut de Son Rapinya. (Mesa

de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 664/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut d'Escola Graduada.

(Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 665/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut de s'Indioteria. (Mesa

de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 666/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del PAC de Can Picafort. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 667/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del PAC de Can Gelabert. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 668/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del PAC d'Eivissa vila. (Mesa de dia 18 de febrer

del 2004).
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RGE núm. 669/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

ampliació del PAC de Palmanova. (Mesa de dia 18 de febrer

del 2004).

RGE núm. 670/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del PAC de Felanitx. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 671/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del segon PAC d'Inca. (Mesa de dia 18 de febrer

del 2004).

RGE núm. 672/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

centre de salut de Marratxí. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 673/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

PAC de sa Platja de Muro. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 674/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

centre de salut mental infantojuvenil a Manacor. (Mesa de dia

18 de febrer del 2004).

RGE núm. 675/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

persones enviades a l'hospital Son Llàtzer des de l'hospital Son

Dureta. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 676/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

persones enviades a l'Hospital General des de l'hospital Son

Dureta. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 677/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

malalts de llistes d'espera desviats. (Mesa de dia 18 de febrer

del 2004).

RGE núm. 678/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

competències en el Pla sociosanitari. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 679/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut d'Establiments. (Mesa

de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 680/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut d'es Secar de la Real.

(Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 681/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del centre de salut d'es Molinar. (Mesa de dia 18

de febrer del 2004).

RGE núm. 682/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del centre de salut d'es Rafal Nou. (Mesa de dia 18

de febrer del 2004).

RGE núm. 683/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del centre de salut del carrer Aragó. (Mesa de dia

18 de febrer del 2004).

RGE núm. 684/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del centre de salut de sa Vileta. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 685/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del centre de salut de Pedro Garau. (Mesa de dia

18 de febrer del 2004).

RGE núm. 686/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del centre de salut d'es Migjorn Gran. (Mesa de

dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 687/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del centre de salut de Cala Major. (Mesa de dia 18

de febrer del 2004).

RGE núm. 688/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut de Porto Cristo. (Mesa

de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 689/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de l'hospital de Menorca. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 690/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

quantificació de la construcció de l'hospital d'Inca. (Mesa de

dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 691/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reformes de l'hospital de Son Dureta. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 692/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció del nou hospital de Son Dureta. (Mesa de dia 18

de febrer del 2004).

RGE núm. 693/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

paper institucional dels consells insulars. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 698/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions per millorar el futur turístic de

Son Servera. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).
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RGE núm. 699/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a data de finalització del centre de recepció del

parc natural de s'Albufera. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 700/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a pressupost per al centre de recepció de Can

Bateman a s'Albufera. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 701/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a termini de finalització del vial no motoritzat

de Formentera. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 702/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a termini de finalització del centre de recepció

del parc natural de Mondragó. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 703/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a pressupost per al centre de recepció de

Mondragó. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 704/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions previstes a la Penya de s'Indio.

(Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 705/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a pla de clavegueram de Vila (Eivissa). (Mesa

de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 706/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions a la depuradora de Vila (Eivissa).

(Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 707/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a justificació de la modificació de la conducció

d'aigua Llubí-Crestatx-Pollença. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 708/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions previstes al centre de Mondragó.

(Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 709/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions de millora a la carretera Palma-

Llucmajor. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 710/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a organismes encarregats de medicions

electromagnètiques. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 711/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a plans de vigilància ambiental dels projectes

de subestacions. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 723/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a activitats formatives. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 724/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a subvencions a activitats formatives. (Mesa de dia 18

de febrer del 2004).

RGE núm. 725/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a l'Escola d'Agricultura. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 726/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a Institut de recerca i formació agrària i pesquera.

(Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 727/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa al Servei d'Orientació Agrària. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 728/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a família professional d'activitats agràries. (Mesa de

dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 729/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a cursos de formació. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 730/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a "Fundación para la Formación de Empresarios y

Trabajadores Turísticos de Baleares" (FETB). (Mesa de dia 18

de febrer del 2004).

RGE núm. 732/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a campanyes de promoció turística per a Menorca.

(Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 733/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a nou mapa escolar. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 734/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a promoció dels grups musicals de les Illes Balears.

(Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 735/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
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relativa a programes informàtics de gestió de centres. (Mesa

de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 736/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a revistes escolars. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 747/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la Direcció General de l'Oficina de

Defensa dels Drets dels Menors. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 774/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

treballadors fixos-discontinus. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 775/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a allargar

la temporada dels treballadors fixos-discontinus. (Mesa de dia

18 de febrer del 2004).

RGE núm. 776/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la Mesa

del Pacte per l'Ocupació. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 777/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

desenvolupament dels acords de la Mesa del Pacte per

l'Ocupació. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 778/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat

laboral dels treballadors. (Mesa de dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 779/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Centre

de Formació Nàutica a Maó. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 780/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "La Isla

Pinto" com a centre de formació nàutica a Maó. (Mesa de dia

18 de febrer del 2004).

RGE núm. 781/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses

del centre de formació nàutica a Maó. (Mesa de dia 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 782/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de

formació nàutica en el pla d'usos del Port de Maó. (Mesa de

dia 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 783/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

treballadors fixos-discontinus. (Mesa de dia 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 798/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció

de la Unitat bàsica de Salut de Porto Cristo. (Mesa de dia 18

de febrer del 2004).

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la situació al dia d'avui del Pla de salut bucodental

per a menors fins als 14 anys?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els motius professionals pels quals el Sr.

Carretero fou cessat telefònicament el dia 25 de gener del 2004,

després d'estar confirmat al seu càrrec fa tres mesos com a

gerent de Son Dureta?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els costs que origina per al 2004 la xarxa balear

d'investigació del dolor d'esquena a l'ib-salut?

A quina partida pressupostària està imputat?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions i número de recursos

humans en la licitació arquitectònica, licitació d'obres,

inauguració i número de personal sanitari en el centre de salut

d'Eivissa que es pensa dur a terme al carrer 8 d'agost?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els motius pels quals tenen paralitzat el centre de

salut del Passeig Marítim d'Eivissa vila?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan pensa dotar l'illa de Formentera d'un altre mitjà

alternatiu, o complementari a l'helicòpter i que seria la llanxa

ambulància, indicada per a malalts agitats, menors que

presenten necessitat d'anar acompanyats, persones grans que

han de retornar a l'illa de Formenter i que no està indicat fer-ho

en vaixell de passatgers?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris s'han utilitzat per desviar pacients per a

revisions de ginecologia des de l'hospital de Manacor a altres

centres sanitaris?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la

unitat bàsica de salut de Son Serra a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la

unitat bàsica de salut de Son Rapinya a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és el calendari d'actuacions sobre la construcció de

la unitat bàsica de salut de l'Escola Graduada a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció i

posada en marxa de la unitat bàsica de s'Indioteria a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

Punt d'Atenció Continuada de Can Picafort a Santa Margalida?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

Punt d'Atenció Continuada de Can Gelabert a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

Punt d'Atenció Continuada d'Eivissa vila a la nova ubicació de

la Colomina?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre l'ampliació del Punt

d'Atenció Continuada de Palmanova?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

Punt d'Atenció Continuada de Felanitx?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

segon Punt d'Atenció Continuada d'Inca?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan es dotarà d'un metge més el Centre de Salut de

Marratxí?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina serà l'ampliació del Punt d'Atenció Continuada de sa

Platja de Muro?

Se'l dotarà d'un metge més tot l'any?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions, recursos humans i

plantilla que té planificat la conselleria per al 2004, en obrir el

centre de salut mental infantojuvenil nins a Manacor?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el número de persones enviades a l'hospital Son

Llàtzer des de l'hospital de Son Dureta per al seu tractament

durant els mesos de setembre 2003 a desembre 2003?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el número de persones enviades a l'Hospital

General des de l'hospital de Son Dureta per al seu tractament

durant els mesos de setembre 2003 a desembre 2003?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des de quan desvien els malalts de llistes d'espera de

l'hospital de Manacor a l'hospital de Son Llàtzer?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A qui corresponen les competències en el Pla sociosanitari?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la

unitat bàsica de salut d'Establiments a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:
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Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la

unitat bàsica de salut d'es Secar de la Real a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

centre de salut d'es Molinar a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

centre de salut d'es Rafal Nou a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

centre de salut del carrer Aragó a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

centre de salut de sa Vileta a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre l'ampliació del

centre de salut de Pedro Garau a Palma?

Amb quina plantilla es comptarà per a la seva ampliació?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

centre de salut d'es Migjorn Gran a Menorca?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:
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Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

centre de salut de Cala Major-Sant Agustí?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de la

unitat bàsica de salut de Porto Cristo?

Amb quina plantilla es comptarà?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció de

l'hospital de Menorca?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat econòmica en la construcció de l'hospital

d'Inca suposarà la modificació motivada pel torrent confrontant

amb el solar?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre les reformes

necessàries al vell hospital de Son Dureta durant les obres del

nou Son Dureta de Son Espases?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari d'actuacions sobre la construcció del

nou hospital de Son Dureta de Son Espases?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin paper institucional tenen els consells insulars dins la

Comissió Especial del Govern Interdepartamental en matèria

sociosanitària?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines actuacions per millorar el futur del municipi de Son

Servera es varen acordar a la reunió mantinguda entre el

Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Son Servera i

l'Associació Hotelera de Cala Millor?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

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.

Quan estarà finalitzat el projecte de centre de recepció de

Can Bateman, al parc natural de s'Albufera, i les altres

actuacions previstes en aquest parc natural?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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 pressupost, i a quina partida correspon, es destinarà al

projecte de centre de recepció de Can Bateman, al parc natural

de s'Albufera, i a altres actuacions previstes en aquest parc

natural?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

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.

Quan es preveu que estigui finalitzat el vial no motoritzat

previst a Formentera?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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.

Quan es preveu que estigui finalitzat el centre de recepció

del parc natural de Mondragó?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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 pressupost, i a quina partida correspon, es destinarà al

projecte de centre de recepció del parc natural de Mondragó?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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 actuacions té previstes el Govern per restaurar la

Penya de s'Indio, i quin és el calendari per dur-les a terme?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

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.

Té intenció l'actual govern d'aplicar el Pla director de

clavegueram de Vila (Eivissa) que l'anterior govern va

comprometre, i quan està prevista la seva finalització?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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

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 actuacions concretes té previst dur a terme el

Govern a la depuradora de Via (Eivissa)?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

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 incompliments de qüestions jurídiques (tal

com reflecteix l'acta del Consell d'Administració d'IBAEN de

29 de juliol del 2003) que justifiquen la modificació de la

conducció d'aigua Llubí-Crestatx-Pollença?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

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 actuacions té previst dur a terme el Govern al centre

del parc natural de Mondragó comprat durant l'anterior

legislatura?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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 actuacions de millora o modificació de traçat hi ha

hagut durant els darrers 15 anys al trajecte de la carretera

Palma-Llucmajor, i quin ha estat el pressupost de cada

actuació?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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 organismes independents han realitzat mesuraments

electromagnètics per dur a terme l'ampliació de la subestació a

66/15kw de Bunyola i la nova subestació 66/15kw "El gas

Sóller" per comprovar el compliment de la Recomanació

199/519/CEE, relativa a exposició del públic a camps

electromagnètics?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

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 administració durà el seguiment dels plans de

vigilància ambiental dels projectes d'ampliació de la subestació

66/15kw de Bunyola i de la nova subestació 66/15kw "El gas

Sóller", i amb quina periodicitat ho farà?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines activitats formatives (cursos, jornades tècniques,

seminaris, etc.) ha organitzat la Conselleria d'Agricultura i

Pesca del Govern de les Illes Balears en aquesta legislatura?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines activitats formatives organitzades per organitzacions

professionals agràries o altres entitats ha subvencionat la

Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes

Balears en aquesta legislatura?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu no s'ha continuat a l'Escola d'Agricultura?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el pla d'actuació de l'Institut de recerca i formació

agrària i pesquera?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu s'ha suprimit el Servei d'Orientació Agrària?

Quines iniciatives es pensen promoure en orientació i

assessorament als agricultors?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines iniciatives es pensen impulsar per fomentar la

formació en la Família Professional d'Activitats Agràries als

instituts de les Illes Balears?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins cursos de formació, especificant l'objecte del curs, el

nombre de participants i el cost total, s'han subvencionat per

part del Govern de les Illes Balears a la "Fundación para la

Formación de Empresarios y Trabajadores Turísticos de

Baleares" (FETB) els darrers quatre anys?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha obert cap expedient contra la "Fundación para la

Formación de Empresarios y Trabajadores Turísticos de

Baleares" (FETB) per part del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Turisme la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.



BOPIB núm. 30 -  20 de febrer del 2004 837

Quines campanyes de promoció turística, específiques per

a Menorca, pensa dur a terme la Conselleria de Turisme?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estadi d'elaboració es troba la redacció del nou

mapa escolar?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria

d'Educació i Cultura per promocionar i difondre, fora de la

comunitat autònoma, els grups musicals de les Illes Balears?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura seguir

desenvolupant els programes informàtics de gestió de centres?

Quin calendari es té previst al respecte?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures de suport a les revistes escolars pensa dur

a terme la Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)

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 Presidència i Esports la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha duit a terme el director general de

l'Oficina de Defensa dels Drets dels Menors, des de la presa de

possessió del seu càrrec, amb especificació de les diligències

realitzades per a cada una de les actuacions?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Joan Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)

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 vegades ha instat per escrit la Conselleria de

Treball al Govern central perquè reuneixi la comissió prevista

en el REB sobre els treballadors fixos-discontinus?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

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 mesures ha adoptat la Conselleria de Treball per

allargar la temporada dels treballadors fixos-discontinus de les

Illes Balears?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)

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 mesures concretes ha adoptat la Conselleria de

Treball per reactivar la mesa del Pacte per l'Ocupació?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)

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 mesures concretes ha adoptat la Conselleria de

Treball per desenvolupar els acords de la Mesa del Pacte per

l'Ocupació?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)

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 mesures concretes ha realitzat la Conselleria de

Treball per incrementar la seguretat laboral dels treballadors de

les Illes Balears?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)

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 reunions ha realitzat la Conselleria de Treball amb

l'Administració central per posar en marxa el Centre de

Formació Nàutica a Maó?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris ha seguit la Conselleria de Treball per

proposar o acceptar "La Isla Pinto" com a espai físic per dur a

terme les activitats pròpies d'un centre de formació nàutica a

Maó?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

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.

Dels cinc milions d'euros que la Conselleria de Treball té a

la seva disposició per realitzar un centre de formació nàutica a

Maó, quants euros ha gastat?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

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.

Ha instat la Conselleria de Treball els organismes

competents per incloure el futur centre de formació nàutica en

els usos del Port de Maó?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins criteris pensa seguir la Conselleria de Treball per

posar en marxa un model propi per al centre de formació

nàutica a Maó?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)

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 mesures pensa posar en marxa la Conselleria de

Salut i Consum per tal d'evitar la saturació i  posada dels llits

X a les habitacions de l'hospital de Son Dureta?

Palma, a 16 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

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. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 842/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M Seguí

i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

manifestació contra la política territorial. (Mesa de 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 843/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aïllament

de neonats a Son Dureta. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

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. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 845/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joan Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a professorat CP Maria Antònia Salvà

de Son Sardina. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 846/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a IES Josep Maria Quadrado. (Mesa de 18 de febrer

del 2004).

RGE núm. 847/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i

Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment

dels ajuts per a cultius de fruits secs. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

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. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

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. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 850/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a conferències "per la solidaritat amb les víctimes del

terrorisme". (Mesa de 18 de febrer del 2004).

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. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 852/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i

Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou hospital

a Formentera. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions ha realitzat i quines pensa dur a terme la

Conselleria d'Educació i Cultura davant l'expedient informatiu

incoat per l'Oficina del Defensor del Menor contra el colAlegi

públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina?

Palma, a 12 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Té intenció el Govern de les Illes Balears de canviar els

seus plans en matèria de carreteres i de política urbanística

després de la manifestació en defensa del territori que el passat

14 de febrer va convocar 50.000 persones a Palma?

Palma, a 17 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la

manifestació de dia 14 de febrer, a Palma, contra la seva

política territorial per als propers 4 anys?

Palma, a 17 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana M Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu no es varen aïllar els neonats atesos a la

unitat de cures mitjanes de Son Dureta en el moment en què es

detectà el virus bronquial VRS i deixaren passar dies abans de

fer la separació adient?

Palma, a 17 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines raons han duit el Govern de les Illes Balears a

retractar-se de l'afirmació feta en aquest parlament, segons la

qual estava d'acord amb el fet que el Govern central finançàs la

declaració d'obligacions de serveis públics per als vols entre

illes?

Palma, a 17 de febrer del 2004.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin suport ha donat el Sr. Conseller d'Educació i Cultura

als mestres, injustament calumniats, del colAlegi públic Maria

Antònia Salvà de Son Sardina.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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 18 de febrer del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions porta a terme la Conselleria d'Agricultura

i Pesca per tal de mantenir els ajuts per a cultius de fruits secs?

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El diputat:

Josep Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba actualment el projecte de

construcció del gasoducte que unirà les Illes Balears i la

Península?

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El diputat:

Gaspar Oliver i Mut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quantes llicències per a grans establiments comercials han

estat atorgades per part de la Conselleria de Comerç, Indústria

i Energia durant l'exercici del 2003?

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El diputat:

Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears en relació

amb el cicle de conferències organitzades "per la solidaritat

amb les víctimes del terrorisme"?

Palma, a 18 de febrer del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les condicions de l'acord entre la Conselleria

d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i el Consell Insular

de Menorca en matèria de carreteres amb una transferència

addicional de 7,5 milions d'euros?

Palma, a 18 de febrer del 2004.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les previsions de la Conselleria de Salut i

Consum en relació amb la construcció d'un nou hospital a l'illa

de Formentera?

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El diputat:

Josep Mayans i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 638/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contingut

de la Llei de drogues, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 639/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei

d'atenció als toxicòmans, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 640/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensor de

l'usuari, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 641/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a Programa ciutats digitals, a contestar davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 642/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a estatut del becari, a contestar davant la Comissió d'Hisenda

i Pressuposts. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 643/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a estand de les Illes Balears a FITUR, a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 644/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a reunió amb responsables dels consells insulars, a contestar

davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 694/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de

demores quirúrgiques, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 695/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de

demores de consultes externes, a contestar davant la Comissió

no permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 696/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de

demores en proves tecnològiques, a contestar davant la
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Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

RGE núm. 794/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines de

víctimes del delicte, a contestar davant la Comissió

d'Assumptes Socials. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 795/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llars per a

immigrants, a contestar davant la Comissió d'Assumptes

Socials. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 796/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres per

a gent gran, a contestar davant la Comissió d'Assumptes

Socials. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 797/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la

transferència de benestar social, a contestar davant la

Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 18 de febrer del

2004).

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quin contingut vol donar a la Llei de drogues?

Palma, a 5 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Té previst la Conselleria de Salut i Consum augmentar el

Servei d'atenció als toxicòmans?

Palma, a 5 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

De quina institució dependrà la figura del defensor de

l'usuari?

Palma, a 5 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quan té previst la Conselleria d'Hisenda, Economia i

Innovació l'aprovació del programa Ciutats digitals?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Té pensat la Conselleria d'Hisenda, Economia i Innovació

complir l'Estatut del becari?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu a la Fira de Turisme de Madrid no es

permeté que Eivissa, com a única ciutat Patrimoni de la

Humanitat de les Illes Balears tengués un apartat específic a

l'estand de les Illes Balears?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:
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Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Es mantingué una reunió amb els responsables de turisme

dels consells insulars per tal d'explicar com seria l'estand de les

Illes Balears presentat a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quan està previst aprovar el decret de demores

quirúrgiques?

Palma, a 5 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quan està previst aprovar el decret de demores en consultes

externes?

Palma, a 5 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quan està previst aprovar el decret de demores en proves

tecnològiques?

Palma, a 5 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Socials.

Atès que el Govern balear pensa crear oficines de víctimes

del delicte a Menorca i a Eivissa, com s'articularan aquestes

unitats amb les ja existents, dependents dels consells insulars?

Palma, a 13 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Socials.

Pensa mantenir la Conselleria de Presidència els convenis

amb consells insulars per tal de mantenir els programes que

executen, sobre llars per a immigrants?

Palma, a 13 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Socials.

Atès que el Govern de les Illes Balears pensa construir nous

centres per a gent gran, com es mantindrà l'equiparació de la

transferència de benestar social a les distintes illes?

Palma, a 13 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Socials.

Quin ha estat el cost de la transferència de benestar social

al Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 13 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 762/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centres de recursos per a mares i pares. (Mesa de 18

de febrer del 2004).

RGE núm. 785/04, del Grup Parlamentari d'esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política aeroportuària i

sostenibilitat. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

RGE núm. 792/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descomptes als treballadors que, no sent residents,

es desplacen a Formentera des d'Eivissa i viceversa, per

motius laborals. (Mesa de 18 de febrer del 2004).

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

L’educació constitueix una responsabilitat de primer ordre

per a una societat avançada com la nostra. Es tracta d’una tasca

que excedeix els límits del sistema educatiu, una tasca que

sobrepassa les possibilitats de la mateixa escola i que reclama

la complicitat de tots els agents educatius ja siguin formals, no

formals, o informals.

D’entre tots els agents educatius, mares i pares, famílies en

general, juguen i -han de jugar- un paper fonamental i prioritari

en l’educació dels infants i joves.

Els profunds canvis de la nostra societat, com ara la

incorporació de les noves tecnologies de la informació i la

comunicació a molts d’àmbits de la nostra vida quotidiana,

l’extraordinària capacitat d’influència dels mitjans de

comunicació de masses sobre els valors referencials dels joves,

la progressiva pèrdua de control per part de les famílies sobre

la conducta dels joves en moments fonamentals de la seva

evolució cap a la vida adulta, etc. I la rapidesa amb què aquests

es produeixen colAloquen, sovint, a moltes famílies davant

situacions que els hi resulten desconcertants i a les quals, en

molts de casos, es senten incapacitades per donar-hi resposta.

Un sistema educatiu que aspiri a proporcionar una educació

de qualitat no pot prescindir de la participació activa de les

mares i els pares en el procés formatiu dels seus fills i filles. En

aquest sentit consideram que l’administració ha de fer un esforç

per ajudar a les famílies a exercir la seva tasca educativa amb

responsabilitat satisfent les seves necessitats formatives i

contribuint en la seva capacitació com a responsables primers

de l’educació dels infants i joves.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a iniciar, durant el curs 2004-2005, la creació de

centres de recursos per a mares i pares que donin suport a la

tasca educativa de les famílies amb la colAlaboració de les

associacions de mares i pares.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a aprofitar, per a la seva creació, els centres de

professors i centres d’adults ja existents.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar una planificació per a la seva

progressiva implantació en la comunitat autònoma de les Illes

Balears, abans de la finalització del mes de juny del 2004.

Palma, a 12 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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 Ple.

El Ministeri de Foment, titular dels aeroports de Son Sant

Joan, Menorca i Eivissa està tramitant, per a tots tres aeroports,

projectes desmesurats d’ampliació. En el cas de Son Sant Joan,

l’ampliació preveu que per a l’any 2015 l’aeroport tengui una

capacitat per a 38 milions de passatgers, pràcticament el doble

dels que té en l’actualitat. L’ampliació prevista per a Menorca

preveu més de 5 milions de passatgers anuals, més del doble

dels moviments actuals i la de l’Aeroport d’Eivissa també

pretén duplicar el trànsit actual i arribar als 7 milions de

passatgers. En tots tres casos, es tracta de projectes impulsats

des de l’administració central, sense que hagin existit ni

voluntat de consens, ni consultes amb el Govern de les Illes

Balears.

Les ampliacions previstes facilitaran un augment massiu de

l’arribada de viatgers, que resulta absolutament amb qualsevol
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política tendent a la protecció del territori i a la utilització

sostenible dels recursos. Les obres previstes no prenen en

consideració els objectius que es marquen als plans territorials

que els tres consells insulars han aprovat o estan en tràmit

d’aprovar. La situació ecològica de les Illes Balears no pot

suportar un augment de la massificació turística com el que

volen propiciar aquestes ampliacions. La qualitat de vida de les

persones residents i el nostre futur com a destí turístic de

qualitat se’n veuria greument perjudicats.

D’altra banda, s’està tramitant un projecte d’ampliació de

l’Aeròdrom de Son Bonet, una instalAlació situada al costat de

nuclis de població del municipi de Marratxí. Aquest projecte

suposaria un augment de les molèsties per als veïns i la pèrdua

d’una àrea que l’ajuntament té previst destinar a una zona

verda.

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 exigeix al Ministeri de

Foment la retirada dels projectes d’ampliació que s’estan

tramitant per als aeroports de Son Sant Joan, Menorca, Eivissa

i Son Bonet.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a negociar amb el Ministeri de Foment les

inversions necessàries per a una millora de les instalAlacions

adreçada només a la millora de la seguretat i dels serveis als

usuaris, però que no respongui a les perspectiva d’augments

desmesurats del trànsit aeri.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a negociar el traspàs de competències en gestió

dels aeroports a la comunitat autònoma.

Palma, a 13 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

En l’actualitat la mobilitat laboral és una realitat que no

podem obviar i que, a més a més, a determinats llocs de feina

suposa un requisit irrenunciable.

En territoris insulars, com és el nostre, el fet de desplaçar-se

d’una illa a l’altra (entre Eivissa i Formentera, o viceversa) per

qüestions laborals, és cada vegada més freqüent, i representa:

1. L’obligació d’utilitzar com a mitjà de transport

exclusivament el marítim.

2. La dependència d’horaris establerts i rígids, la qual cosa

suposa en alguns casos haver de pernoctar a l’illa on es fa feina.

3. La dificultat existent, sobretot a Formentera, per llogar un

habitatge, i el desemborsament que representa, quan ja se’n

disposa d’un a l’altra illa, i que resulta impossible de sostenir

per la majoria de famílies pitiüses que es troben en aquesta

situació.

4. L’obligació d’acceptar el treball, la qual cosa comporta

sovint que el treballador hagi de desemborsar l’import del

bitllet diari i que, en conseqüència, vegi reduït de manera

important el salari que percep.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears perquè aprovi l’aplicació als ciutadans d’Eivissa

i Formentera que no són residents i que es desplacen per motius

de feina d’una illa a l’altra el mateix descompte en el transport

que tenen els residents de Formentera.

2.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears establir els mecanismes oportuns per a l’aplicació

del descompte a aquelles persones que compleixen les

condicions establertes per aquest acord.

Palma, a 13 de febrer del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 761/04, del Grup Parlamentari Socialista

relativa a prefixos d'informació telefònica, amb qualificació de

tramitació davant la Comissió d'Economia.  (Mesa de 18 de

febrer del 2004).

RGE núm. 763/04, del Grup Parlamentari Socialista

relativa a construcció d'un nou centre d'educació infantil i

primària a Puigpunyent, amb solAlicitud de tramitació davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports.  (Mesa de 18 de

febrer del 2004).

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de

Salut.
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La proliferació de números d’informació telefònica que

comencen per 118 i el que és més important, la gran diferència

de tarifes que existeixen entre ells, està no només creant una

enorme confusió entre els usuaris a l’hora de recordar els dígits

sinó també incrementant les factures d’aquests usuaris

considerablement.

A dia d’avui hi ha més de 10 prefixos 118, de diferents

empreses de telefonia, que ofereixen aquest servei d’informació

telefònica, arribant les diferències de preu entre elles a ser d’un

463% en les cridades des d’un telèfon fixo, i d’un 1.025% en

les realitzades des d’un mòbil.

El cost de la telefonada a les diferents empreses

d’informació telefònica resulta desconegut per a molts dels

usuaris.

Entre d’altres, els consumidors en general, i els de les Illes

Balears en particular, tenen el dret de rebre una informació

veraç, correcta i suficient sobre els diferents productes i

serveis, tal i com estableix l’apartat D de l’article 4 de la Llei

1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels Consumidors i Usuaris

de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, la norma abans esmentada exigeix la correcta

i transparent informació sobre els preus dels productes i serveis

i obliga a l’autoritat competent a adoptar les mesures cautelars

o preventives que es considerin oportunes en aquells supòsits

on hi hagi clars indicis de vulneració dels drets reconeguts als

consumidors.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a posar en coneixement de l’administració general de

l’Estat, conforme e l’establert a l’article 46 de la Llei 1/1998,

de 10 de març, de l ‘Estatut dels Consumidors i Usuaris de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de les vies i

procediments establerts, la vulneració dels drets dels

consumidors i usuaris que suposa la insuficient informació

relativa a les diferents empreses que ofereixen informació

telefònica, així com dels serveis concrets que cada una d’elles

presta, i de les tarifes i el cost de les mateixes; perquè per

l’autoritat estatal competent s’adoptin les mesures cautelars o

preventives oportunes per garantir els drets de tots els

consumidors i usuaris, i en concret els de les Illes Balears.

Palma, a 12 de febrer del 2004.

La diputada:

M. José Camps i Orfila.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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 la Comissió de Cultura, Educació

i Esports.

La situació actual de l’escola del municipi de Puigpunyent

requereix d’una actuació urgent per part de la Conselleria

d’Educació i Cultura, tal i com s’ha denunciat en diverses

ocasions.

El centre, obra de Guillem Forteza, és un edifici de gran

qualitat estètica que, actualment, ja pateix dos afegits que l’han

fet perdre gran part del seu equilibri i harmonia. Les dues aules

noves, creades per fer front a les necessitats més urgents del

centre, es troben soterrades sota el pati per la qual cosa són

molt humides. La situació s’agreuja de cada dia més, malgrat

les actuacions de l’ajuntament per tal de minvar els problemes.

El propi plenari de l’ajuntament va aprovar per majoria

absoluta una moció denunciant aquesta urgència i instant el

Parlament de les Illes Balears a aprovar una esmena als

pressuposts del 2004 -rebutjada en el seu moment- que

possibilités l’inici dels tràmits burocràtics i tècnics necessaris

per a la construcció d’un nou edifici escolar d’Educació Infantil

i Primària en el municipi.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a donar caràcter prioritari a la construcció d’un nou

centre d’Educació Infantil i Primària al municipi de

Puigpunyent dins les previsions del nou Pla d’infraestructures

de la Conselleria d’Educació i Cultura i elaborar el projecte

d’execució abans de la finalització de l’any 2004.

Palma, a 12 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A les preguntes RGE núm. 140/04, 141/04, 142/02, 143/04,

144/04, 145/04, 146/04, 147/04, 148/04, 149/04, relatives a

llista d'espera a l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de

Manacor, de Can Misses i de Verge del Toro; 150/04, 151/04,

152/04, 153/04, 154/04, relatives a llista d'espera diagnòstica

a l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de

Can Misses i de Verge del Toro; 155/04, 156/04, 157/04,

158/04, 159/04, 160/04, 161/04, 163/04, 163/04, 164/04,

relatives a llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son

Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can Misses, de Verge

del Toro; 173/04, 174/04, 175/04, 176/04, 177/04, relatives a

intervencions en l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de

Manacor, de Can Misses, de Verge del Toro; 180/04, 182/04,

183/04, 184/04, 185/04, relatives a intervencions en jornada

extraordinària a l'hospital de Son Dureta, de Son Llàtzer, de

Manacor, de Can Misses, de Verge del Toro; 189/04, 190/04,

191/04, 192/04, 193/04, relatives a llista d'espera a l'hospital

de Son Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can Misses, de

Verge del Toro; 194/04, 195/04, 196/04, 197/04, 198/04,

relatives  a exclusions de llista d'espera a l'hospital de Son
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Dureta, de Son Llàtzer, de Manacor, de Can Misses, de Verge

del Toro; 285/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria

Josep Camps i Orfila, relativa a televisió autonòmica de les

Illes Balears, presentades per l'Hble. Sr. Miquel Gascon i Mir.

(BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a

disposició dels honorables senyors diputats.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 165/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a

disposició dels honorables senyors diputats.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 217/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a alts càrrecs i

funcionaris amb autorització de targeta de crèdit. (BOPIB

núm. 27 de 30 de gener del 2004).

No existeixen targetes de crèdit o dèbit vinculades a

comptes corrents el titular de les quals és la comunitat

autònoma de les Illes Balears, amb CIF núm. S0711001H.

Palma, 12 de febrer del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 285/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Josep Camps i Orfila, relativa a televisió

autonòmica de les Illes Balears. (BOPIB núm. 27 de 30 de

gener del 2004).

Respecte de les trobades mantingudes pel Govern de les

Illes Balears amb els "sectors audiovisuals de les diferents

illes", suposam que es refereix a la reunió organitzada per la

Direcció General de Comunicació, amb assistència de la

directora del Gabinet del President, amb els representants de

l'Associació de Productores de les Illes Balears, als afectes

d'escoltar les seves propostes, conèixer les seves expectatives

i atendre les inquietuds del sector que els membres de

l'associació ens havien fet arribar.

Respecte a si hi ha hagut "acords" amb els sectors

esmentats, la resposta és negativa, ja que l'únic que s'ha pogut

avançar fins al moment és que, pensant el Govern en la possible

externalització de gran part de la producció -com és la

tendència actual a pràcticament totes les televisions

autonòmiques-, la intenció de l'executiu és que el sector

audiovisual de les Balears estigui preparat i disposat per poder

proporcionar, en el seu moment i d'acord amb els procediments

de contractació que s'estableixin, la producció que necessitarà

una cadena com la nova televisió autonòmica, tant referent a

quantitat com a qualitat.

Això és del que s'ha informat, així mateix, a les empreses

que, independentment de l'APAIB, han cridat a la direcció

general per interessar-se per la qüestió, que raonablement

genera gran interès entre aquestes empreses.

Palma, 9 de febrer del 2004.

La directora de Gabinet del President:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 647/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller

de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

18 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit de referència, que

solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

davant la Comissió  de Turisme, per tal d'informar sobre el

disseny, la composició i l'elecció dels elements que configuren

l'estand presentat a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 758/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr.

Conseller d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

18 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit de referència, que

solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura, davant la Comissió  de Cultura, Educació

i Esports, per tal d'informar sobre les actuacions que ha

realitzat i quines pensa dur a terme la Conselleria d'Educació i

Cultura davant l'expedient informatiu incoat contra el colAlegi

públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina.

Així mateix, en aplicació del que es preveu la Resolució de

Presidència reguladora del procediment d'urgència a les

iniciatives no legislatives, s'acord de colAlocar aquesta

solAlicitud de compareixença davant les altres que pugui tenir

pendents el mateix grup en la comissió pertinent.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Canvi en la tramitació de la Proposició no de llei davant

Ple RGE núm. 2264/03. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

18 de febrer del 2004, atès l'escrit RGE núm. 787/04, presentat

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, acordà que la

proposició no de llei de referència, relativa a cooperatives

agràries (BOPIB núm. 13, de 10 d'octubre del 2003) es tramiti

davant la Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Canvi en la tramitació de la Proposició no de llei davant

Ple RGE núm. 2309/03. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

18 de febrer del 2004, atès l'escrit RGE núm. 788/04, presentat

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, acordà que la

proposició no de llei de referència, relativa a transport

ferroviari (BOPIB núm. 13, de 10 d'octubre del 2003) es tramiti

davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Retirada de la Pregunta oral davant comissió RGE núm.

535/04. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

18 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

621/04, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan,

del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, i acceptà

la retirada de la pregunta de referència, relativa a la destitució

del gerent de Son Dureta (BOPIB núm. 29, de 13 de febrer

d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.

3184/03. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

18 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

645/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà la

retirada de la solAlicitud de compareixença de referència,

relativa a nova compareixença del conseller de Turisme per

explicar els pressuposts a causa de l'ocultació d'informació

(BOPIB núm. 19, de 14 de novembre del 2003).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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