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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
M aria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, l'Hble. Sra. Joana Maria Seguí i Pons, del
Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger,
del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Margalida
Rosselló i Pons i l'Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 2 de març del 2004,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3430/03, relativa a malalties cardíaques, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar campanyes per tal de fer conèixer a la
població els símptomes típics de malalties cardíaques per tal de
disminuir el temps de demora en posar-se en contacte amb un
centre hospitalari, en el cas de patir un infart. Aquestes
campanyes comptaran amb una partida específica de la
Direcció General de Salut Pública.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a creat `progressivament fins l'any 2007 unitats de
rehabilitació cardíaca als distints hospitals de la nostra
comunitat.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1075/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a energia solar. (BOPIB 31 de 27 de febrer
del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant, segons el Pla integral de
cardiopatia isquèmica (PICI), amb coordinació amb el
Ministeri i amb la Interterritorial Sanitària."
A la seu del Parlament, 5 de març del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1087/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i Vicens, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni per desenvolupar
actuacions en matèria forestal. (BOPIB 31 de 27 de febrer 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 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 424/04,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
política de protecció d'espais naturals del Govern de les Illes
Balears.
Actuà com a interpel Alant l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient, Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
C)
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1089/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a institut d'ensenyament secundari de Sant
Llorenç de Balàfia a Eivissa. (BOPIB 31 de 27 de febrer del
2004).
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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 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març 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 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1094/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a declaracions de la
ministra d'Administracions Públiques. (BOPIB 31 de 27 de
febrer del 2004).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1091/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a futur institut d'ensenyament
secundari Josep Ma Quadrado. (BOPIB 31 de 27 de febrer del
2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1076/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures en matèria
lingüística. (BOPIB 31 de 27 de febrer del 2004).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1082/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a CP Maria
Antònia Salvà de Son Sardina. (BOPIB 31 de 27 de febrer 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 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març 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 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1077/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica.
(BOPIB 31 de 27 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1088/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció d'un nou centre de salut a Vila.
(BOPIB 31 de 27 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
1.4. INFORM ACIÓ
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1079/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a complements d'insularitat als
funcionaris. (BOPIB 31 de 27 de febrer 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 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 1090/04.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de març del 2004, va decaure la pregunta de referència,
presentada pel diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i M ut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi de la ubicació del recinte
firal de Palma, publicada al BOPIB núm. 31, de 27 de febrer
d'enguany, a causa de l'absència d'aquest diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març 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 2
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1086/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament del
gasoducte entre les Illes Balears i la Península. (BOPIB 31 de
27 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de març del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 966/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria esportiva. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:
....
....
....
....

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1423/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terminals
informàtiques. (Mesa de 17 de març del 2004).

RGE núm. 1425/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari
del desplegament del servei de gestió i informació
administrativa on-line. (Mesa de 17 de març del 2004).

1.3.3. M OCIONS

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

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 1424/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
gestió i informació administrativa on-line. (Mesa de 17 de
març del 2004).

1.3. TEXTOS REBUTJATS

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

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

. 54
. 24
. 30
.. 0

RGE núm. 1426/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost propi per al conveni amb la Fundació Universitària
d'Espanya. (Mesa de 17 de març del 2004).
RGE núm. 1427/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
serveis socials d'atenció especialitzada a Menorca. (Mesa de
17 de març del 2004).
RGE núm. 1428/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
serveis socials d'atenció especialitzada a Eivissa. (Mesa de 17
de març del 2004).
RGE núm. 1429/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
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serveis socials d'atenció especialitzada a Menorca. (Mesa de
17 de març del 2004).
RGE núm. 1430/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts
d'informació laboral. (Mesa de 17 de març del 2004).
RGE núm. 1431/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts
d'informació laboral a Menorca. (Mesa de 17 de març del
2004).
RGE núm. 1432/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Boletín
de Coyuntura Laboral. (Mesa de 17 de març del 2004).

Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quines poblacions de les Illes Balears instalAlarà el
Govern les terminals informàtiques derivades del conveni amb
la Fundació Universitària d'Espanya?

RGE núm. 1433/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques als punts d'informació laboral.
(Mesa de 17 de març del 2004).
RGE núm. 1434/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts
d'informació laboral dels municipis d'Alaior i es Migjorn.
(Mesa de 17 de març del 2004).
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Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

RGE núm. 1435/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
Austràlia. (Mesa de 17 de març del 2004).

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

RGE núm. 1436/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unificar
la normativa. (Mesa de 17 de març del 2004).

Quin criteri seguirà la Conselleria d'Economia i Hisenda per
desplegar el servei de gestió i informació administrativa on-line
a les Illes Balears?

RGE núm. 1437/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques a televisions locals. (Mesa de 17 de març del
2004).
RGE núm. 1438/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
freqüències de les televisions locals. (Mesa de 17 de març del
2004).
RGE núm. 1439/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
estratègic per dotar de banda ampla a les empreses. (Mesa de
17 de març del 2004).
RGE núm. 1440/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normativa específica per atorgar subvencions. (Mesa de 17 de
març del 2004).

Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin calendari té previst complir la Conselleria d'Economia
i Hisenda per desplegar el servei de gestió i informació
administrativa on-line a les Illes Balears?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

RGE núm. 1441/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
específic per als treballadors de KRAFT. (Mesa de 17 de març
del 2004).
RGE núm. 1442/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anuncis
de l'empresa KRAFT. (Mesa de 17 de març del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost propi de la Conselleria d'Economia i
Hisenda té previst el Govern de les Illes Balears aportar al
conveni amb la Fundació Universitària d'Espanya?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu pel qual els ajuntaments de les Illes
Balears que participaven en els punts d'informació laboral
(PIL) de la Conselleria de Treball i Formació eren 33 l'any
2003 i ara, l'any 2004, només n'hi participen 20?

E)

Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa el Govern de les Illes Balears construir un centre de
serveis socials d'atenció especialitzada a Menorca amb
finançament a càrrec del conveni signat amb el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales? En cas afirmatiu, on i quan?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu pel qual els ajuntaments de l'illa de
Menorca que participaven en els punts d'informació laboral
(PIL) de la Conselleria de Treball i Formació eren 7 l'any 2003
i ara, l'any 2004, només n'hi participen 4?

F)

Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quina quantitat pensa invertir el Govern de les Illes Balears
a Eivissa en relació amb el conveni signat amb el M inisterio de
Trabajo y Asuntos Sociales per construir centres de serveis
socials d'atenció especialitzada?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu pel qual el darrer Boletín de Coyuntura
Laboral de la Conselleria de T reball i Formació mostra a la
seva pàgina web a data de 9 de març del 2004 dades referides
a octubre del 2003?

G)

Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat pensa invertir el Govern de les Illes Balears
a Menorca en relació amb el conveni signat amb el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales per construir centres de serveis
socials d'atenció especialitzada?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Creu la Conselleria de Treball que és beneficiós per al
servei públic suprimir les aportacions econòmiques als punts
d'informació laboral que gestionen els ajuntaments?
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Quina quantitat de doblers pensa destinar el Govern de les
Illes Balears per a ajudes econòmiques a les diferents
televisions locals de les Illes Balears? Amb quins criteris es
donaran?

Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina activitat dedicarà la Conselleria de T reball els
milers d'euros que ha suprimit dels punts d'informació laboral
dels municipis d'Alaior i es Migjorn?

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa
el concurs públic per adjudicar freqüències a les televisions
locals? Amb quin criteri d'aplicació?

Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera normal el Govern de les Illes B alears pagar
viatges d'un sol periodista a Austràlia?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris segueix la Conselleria d'Economia i Hisenda
per realitzar un pla estratègic per dotar de banda ampla les
empreses de les Illes Balears? D e quin finançament disposa?
Com pensa distribuir-la?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears unificar la
normativa dels ajuntaments de les Illes Balears?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears elaborar qualque tipus
de normativa específica per atorgar subvencions als diferents
ajuntaments de les Illes? En cas afirmatiu, amb quins criteris
d'aplicació?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

956

BOPIB núm. 34 - 19 de març del 2004

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern de les Illes Balears elaborar en el
pròxim trimestre un pla específic per als treballadors de
l'empresa KRAFT en cas de tancament?
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 1488/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
institut Ramon Llull. (Mesa de 17 de març del 2004).
RGE núm. 1489/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incident del
tren Palma-Manacor de dia 12 de març. (Mesa de 17 de març
del 2004).
RGE núm. 1492/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes
de la generalització del "tot inclòs". (Mesa de 17 de març del
2004).
RGE núm. 1493/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fira de Turisme de Berlín. (Mesa de 17 de març del 2004).

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears una valoració
politicoeconòmica dels diversos anuncis que l'empresa KRAFT
ha anat manifestant darrerament? En cas afirmatiu, adjuntau-ne
còpia.
Palma, a 15 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

RGE núm. 1494/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició
de l'immoble de Costa Nord. (Mesa de 17 de març del 2004).
RGE núm. 1495/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició
de l'immoble de Costa Nord. (Mesa de 17 de març del 2004).
RGE núm. 1496/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a escola d'estiu per a ensenyants. (Mesa
de 17 de març del 2004).
Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
A)
RG E núm. 1477/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a signatura del Conveni de Carreteres amb el
Govern en funcions. (Mesa de 17 de març del 2004).

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.

RGE núm. 1484/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a coordinació entre les policies locals de les Illes Balears.
(Mesa de 17 de març del 2004).

Té previst el Govern de les Illes Balears signar un nou
conveni de carreteres amb el Govern central estant aquest
govern en funcions?
Palma, a 16 de març del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

RGE núm. 1485/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a
l'habitatge de diferents colAlectius desfavorits. (Mesa de 17 de
març del 2004).
RGE núm. 1486/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoracions
del mercat turístic alemany. (Mesa de 17 de març del 2004).
RGE núm. 1487/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió de la
propietat del castellum romà de Formentera al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 17 de març del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quines accions ha iniciat la Conselleria d'Interior per fer
efectiva una millor coordinació entre les policies locals de les
Illes Balears?
Palma, a 17 de març del 2004.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 troben actualment les relacions entre el
Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya
respecte de l'Institut Ramon Llull?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 17 de març del 2004.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

Considera la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports que és oportú incloure mesures fiscals a l'hora de
fomentar l'accés a l'habitatge a determinats colAlectius
desfavorits?
Palma, a 17 de març del 2004.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

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 explicacions pot donar a dia d'avui l'Hble. Sra.
Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de
l'incident del tren Palma-Manacor del passat dia 12 de març?
Palma, a 17 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Turisme sobre la situació
del mercat turístic alemany després dels contactes realitzats
durant la celebració de la fira turística de Berlín (ITB)?
Palma, a 17 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
Balears per palAliar els efectes de la generalització del "tot
inclòs"?
Palma, a 17 de març del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears cedir la propietat del
castellum romà de Formentera al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera?
Palma, a 17 de març del 2004.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la valoració que fa l'Hble. Conseller de Turisme
del Govern de les Illes Balears de la Fira de Turisme de Berlín
(ITB)?
Palma, a 17 de març del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Una vegada revisat l'estat del projecte del colAlegi públic de
Son Pizà, aquest es troba pendent d'adjudicació.

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.
Ha dut a terme la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació actuacions que tenguin com a referència la normativa
de l'Impost sobre Societats, la de l'Impost sobre la Renda de No
Residents i/o la de l'Impost sobre el Valor Afegit amb caràcter
previ a l'adquisició de l'immoble de Costa Nord i béns
relacionats amb aquest?
Palma, a 17 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions ha dut a terme el conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació per tal d'acomplir l'obligació que prescriu
l'article 50.2 de la Llei 29/2002 en relació amb les taxacions
efectuades per a l'adquisició de l'immoble de Costa Nord i béns
relacionats amb aquest?
Palma, a 17 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina colAlaboració pensa dur a terme la Conselleria
d'Educació i Cultura amb les escoles d'estiu per a ensenyants?

Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 2131/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a projecció
exterior cultural. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
La promoció de la cultura i la projecció exterior és un dels
objectius de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears. Les actuacions que es duran a terme se
centraran en la promoció i la difusió del teatre i del cinema, en
la promoció i la difusió de la música i de la cultura, en la
promoció i la difusió del llibre i en la promoció i la difusió de
les arts plàstiques.
La Direcció General de Cultura colAlabora amb el Consorci
per al foment de la llengua catalana i la projecció exterior de la
cultura de les Illes Balears i l'Institut Ramon Llull per a la
projecció exterior de la cultura, entre illes i a nivell nacional i
internacional.
D'entre les activitats concretes previstes per a l'any 2004
podem destacar, entre d'altres, la presència a la fira de música
internacional MIDEM a Cannes, a la fira del M ercat de Música
Viva de Vic, a la fira de teatre al carrer de Tàrrega, a la IX fira
de teatre de Manacor, al Festival Internacional de Cinema, al
Festival Internacional de Teresetes, al Festival Internacional de
curtmetratges, a la Fira del Llibre, etc.
Per a la promoció i projecció exterior dels artistes de les
nostres illes tenim prevista l'exposició "Das Mallorca Atelier"
a Bonn i la seva itinerància a diverses ciutats de l'Estat
espanyol; l'exposició de l'escultor Sirvent al Govern andorrà, a
Cerdanya, a Madrid i a Bordeus; la mostra del pintor Guillem
Nadal a Spoleto i a altres ciutats italianes.
Amb aquestes activitats aconseguirem donar a conèixer i
difondre el nostre patrimoni cultural, i donarem suport a la
promoció dels productors culturals illencs pel que fa a la seva
projecció cap a l'exterior i la internacionalització de la cultura
de les Illes Balears.
Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Palma, a 17 de febrer del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Ordre de Publicació
C)
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 2387/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a nombre
de places de batxillerat. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).

A)
A la pregunta RGE núm. 1917/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres del CP
de Son Pizà. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Per al curs 2003-2004 s'han ofert als centres públics 10.885
places de batxillerat.
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Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 2388/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a alumnes
de batxillerat matriculats a centres públics. (BOPIB núm. 14
de 17 d'octubre del 2003).
El curs 2003-2004 s'han matriculat als centres públics de les
Illes Balears 7.541 alumnes de batxillerat.
Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

A la pregunta RGE núm. 3082/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a actuacions
per tal de conèixer el Parlament. (BOPIB núm. 19 de 14 de
novembre del 2003).
En aquests moments s'està estudiant el desenvolupament de
la Llei Orgànica de qualitat de l'educació i el redactat dels
currículums reguladors dels diversos nivells educatius. Dintre
d'ells s'inclourà el coneixement no tan sols del Parlament, sinó
de tota l'estructura política de la nostra comunitat.
Actualment s'està treballant en els centres sobre diversos
aspectes de la mateixa, així com organitzant visites al
Parlament per tal de poder conèixer no tan sols l'edifici, sinó el
seu funcionament. També continua "Tribuna", que és un
programa del centre territorial de TVE en colAlaboració amb el
Govern i el Parlament, per donar a conèixer la institució
parlamentària.
Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 2390/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a accions
perquè pugi l'índex d'universitaris. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).
La Conselleria d'Educació i Cultura, juntament amb la UIB,
ha reactivat la Comissió de relacions de la UIB amb
l'ensenyament secundari amb l'objectiu de dur a terme
actuacions per intentar augmentar el percentatge de joves que
segueixen estudis universitaris.
Per això s'han nomenat set representants de la Conselleria
d'Educació i Cultura que seran membres de l'esmentada
comissió, dels quals cinc són professors de secundària, bons
coneixedors de la realitat dels centres. D'aquests, tres estan en
comissió de serveis adscrits a la Direcció General d'Universitat,
i es dedicaran en exclusivitat a aquest tema. Els altres dos són
representants de M enorca i d'Eivissa i Formentera,
respectivament. Les altres dues persones representants de la
conselleria són el cap de servei de Formació del Professorat, de
la Direcció General d'Ordenació i Innovació, expert en
formació del professorat, i la cap de servei d'Universitat, que ha
estat professora d'educació secundària i inspectora d'educació.
Les altres persones que integren la comissió són
representants designats per la universitat, tres dels quals són
professors, un és representant del Consell d'Estudiants, el
director de l'ICE i el coordinador per a les relacions de la UIB
amb secundària.
La comissió està formada per un total de 15 membres i està
copresidida pel director general d'Universitat i pel vicerector
d'Estudiants de la UIB.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 3086/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a xarxa de
camps d'aprenentatge. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del
2003).
Els camps d'aprenentatge que existeixen actualment són:
- Son Ferriol (Palma)
- Orient (Bunyola)
- Es Palmer (Campos)
- Es Pinaret (Menorca)
- Sa Cala (Eivissa)
- Formentera, recent.
Els camps d'aprenentatge que estan en procés de creació
són:
1. Camp d'aprenentatge de Formentera: En la sessió celebrada
dia 5 de setembre del 2003 el Consell de Govern de les Illes
Balears aprovà el projecte de camp d'aprenentatge de
Formentera. Està previst que, a partir del mes de febrer del
2004, els centres escolar de les Illes el puguin visitar.
2. Far de Cavalleria: Dissabte dia 28 de novembre del 2003 el
conseller d'Educació visità el far de Cavalleria. Es faran totes
les gestions necessàries amb totes les conselleries i entitats
implicades per posar-lo en marxa.
Amb la recent creació del camp d'aprenentatge de
Formentera s'ha completat la xarxa a totes les Illes.
Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
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A la pregunta RGE núm. 3087/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a escola d'estiu
per a ensenyants. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del
2003).
La Direcció General d'Ordenació i Innovació publicarà una
ordre d'ajudes, a la qual es podran acollir els diferents
organismes que cada any organitzen aquestes activitats. A
Mallorca el Moviment de Renovació Pedagògica és l'organisme
que fins a dia d'avui ha organitzat aquesta activitat.
A més, el servei de Formació Permanent de Professorat
homologa i registra totes les activitats que es duen a terme a les
escoles d'estiu.

centres concertats a Mallorca. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
Intervencions programades urologia: juliol, 24; agost, 0;
setembre, 0.
Intervencions programades traumatologia: juliol, 51; agost,
23; setembre, 47.
Intervencions programades oftalmologia: juliol, 18; agost,
0; setembre, 38.
Intervencions programades ginecologia: juliol, 4; agost, 2;
setembre, 1.
Intervencions programades cirurgia general: juliol, 2; agost,
0; setembre, 35.
Intervencions programades angiologia cir. vascular: juliol,
0; agost, 0; setembre, 0.

El Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca ha
signat un conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura en el
qual s'acorda que aquesta dotarà l'organisme amb una persona
a mitja jornada perquè s'organitzin diferents cursos de
formació, a més de l'escola d'estiu.
Un cop l'organisme aporti un pressupost econòmic de
l'escola d'estiu es determinarà quina serà la quantitat aportada
per la Conselleria d'Educació i Cultura per a la realització
d'aquesta activitat.
Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 3205/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a
adjudicacions de places de professorat per al curs 2003-2004.
(BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

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

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 4621/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Mallorca. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
Les intervencions programades el mes d'octubre foren les
següents:
- Urologia, 0.
- Traumatologia, 40.
- Oftalmologia, 0.
- Ginecologia, 0.
- Cirurgia general, 4.
- Angiologia cir. vascular, 0.
Palma, 25 de febrer del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 4494/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Mallorca. (BOPIB núm. 22 de 5 de
desembre del 2003).
Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre, per la
qual cosa totes s'han de considerar en jornada extraordinària.

M)
A la pregunta RGE núm. 4629/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Mallorca. (BOPIB núm. 24 de 19 de
desembre del 2003).
Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre, per la
qual cosa totes s'han de considerar en jornada ordinària.
Palma, 25 de febrer del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 4578/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel G ascón i Mir, relativa a intervencions a

N)
A la pregunta RGE núm. 4674/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
substitució de projectes a finançar amb l'impost turístic.
(BOPIB núm. 24 de 19 de desembre del 2003).

BOPIB núm. 34 - 19 de març del 2004
La substitució dels projectes a finançar amb la recaptació de
l'impost turístic, Ses Feixes del Prat de Vila, Ses Feixes de
Talamanca, Cala Vedella, Ses Salines i Illes Blanca, pels
projectes de Cala d'en Serra, Casa Rectoral de Sant Francesc,
Sant Rafel i centre polivalent a Santa Eulàlia, es va realitzar per
motius de major conveniència.
Palma, 24 de febrer del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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de propagació de plagues (escorxar troncs) i d'evitar l'erosió
(posicionar trosses i protegir el sòl forestal redistribuint triturat
i residu de tala). En general aquestes actuacions no precisen el
desplaçament de troncs.
b) Labors de desembosc: Comprenen els treballs de tala i la
retirada dels arbres desestabilitzats i caiguts, i generalment els
transportaran (sencers i suspesos) fins a una zona practicable
des d'on es tractarà la copa mitjançant estellament, i des d'on
les trosses es posicionaran en carregador. Aquest tipus
d'actuació exigeix habitualment el desplaçament de troncs o
traces per a fusta.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 10/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a personal per
a la retirada de pins del temporal de novembre del 2001.
(BOPIB núm. 26 de 16 de gener del 2004).
Des de la Conselleria de Medi Ambient s'ha realitzat un
primer diagnòstic sobre la situació actual dels nostres pinars
autòctons per concretar els efectes del temporal del 2001 que
encara pateixen més de 999 hectàrees forestals d'aquestes illes.
Després de la localització i determinació dels polígons
forestals afectats a través d'una anàlisi fotointerpretativa
realitzada per SITIBSA i una vegada estimat estadísticament el
nombre d'arbres tombats o desestabilitzats que es troben en
aquestes àrees, s'estan programant els treballs de recuperació
ambiental d'aquestes superfícies arbrades.
Des de la Conselleria de Medi Ambient es troba en fase de
planificació el desenvolupament de les actuacions precises per
emprendre la restauració dels terrenys forestals que s'estimen
prioritàries per a la conservació dels recursos naturals que
salvaguarden, per limitar al màxim els riscs d'incendi forestal
i per controlar la propagació de plagues forestals.
A part del conjunt del personal funcionari adscrit al Servei
de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, dels agents de Medi
Ambient i agents forestals, des de la Conselleria de Medi
Ambient s'empraran els mitjans propis (d'IBANAT o de
TRAGSA) o d'altres precisos, que encara es troben per
determinar i que s'incorporaran gradualment, segons els treballs
ho aconsellin, per fer front a la restauració de les assenyalades
superfícies forestals que encara presenten danys provocats pel
temporal del 2001 i que amb caràcter prioritari es considera
necessari recuperar.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 11/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
previstes per al 2004 per a la retirada de pins del temporal de
novembre del 2001. (BOPIB núm. 26 de 16 de gener del 2004).
Es preveu realitzar les actuacions següents:
a) Labors de prevenció de riscs forestals: Comprenen els
treballs de limitar els riscs d'incendis forestals (rebaixar copes),

Ocasionalment, si les característiques de la finca així ho
exigeixen, es tallaran i trituraran les copes dels arbres on hagin
caigut i tan sols es traslladarà a carregador el tronc suspès.
Es realitzaran vies de desembosc i s'evitarà al màxim
trepitjar el terreny forestal per evitar danys als recursos edàfics,
al regenerat i a les altres espècies forestals.
c) Les labors de triturat i reposició de matèria orgànica al sòl
forestal: Comprenen actuacions de trituració de les copes i la
dispersió o acumulació de les estelles i altres residus de tala.
Les actuacions es realitzaran segons les característiques de
cada terreny forestal, seleccionant els procediments i la
maquinària de trituració en funció de la tipologia de cada
sistema forestal afectat.
d) Labors de transport: Els correspon la càrrega i el trasllat dels
troncs i altres productes derivats de les labors de desembosc
fins als parcs de fusta o les instalAlacions d'aprofitament de
residus forestals.
Les zones d'actuació s'han de concretar en funció de les
prioritats derivades del risc d'incendis, de propagació de
plagues o de provocar processos erosius.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 209/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a places de
funcionari creades per acord del Consell de Govern o per
resolució del conseller d'Interior. (BOPIB núm. 27 de 30 de
gener del 2004).
Adjuntes es remeten les còpies de la relació de llocs de
treball de personal funcionari a data d'1 de juliol del 2003, i de
la relació de llocs de treball de personal funcionari a data de 15
de gener del 2004, on figuren les places de funcionaris creades
per acord del Consell de Govern o per resolució del conseller
d'Interior des del dia 1 de juliol del 2003 al 15 de gener del
2004.
Marratxí, 19 de febrer del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
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La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Les places que poden ser susceptibles de ser proveïdes
mitjançant el sistema de concurs de trasllat l'any 2004 seran
aquelles que quedin vacants una vegada conclosa l'oferta
pública d'ocupació prevista per a l'any 2004.

Ordre de Publicació

Marratxí, 19 de febrer del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

R)
A la pregunta RGE núm. 211/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a places de
funcionari que han estat dotades econòmicament per acord del
Consell de Govern. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

Ordre de Publicació
U)

La relació de places de funcionaris que han estat dotades
econòmicament per acord del Consell de Govern o per
resolució del conseller d'Interior des del dia 1 de juliol del 2003
fins al 15 de gener del 2004 és la que figura a la documentació
que s'acompanya a la resposta a la pregunta 209/04 i a la qual
ens remetem.
Marratxí, 19 de febrer del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 365/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a comissió permanent
d'Eivissa i Formentera de la Cambra de Comerç. (BOPIB
núm. 28 de 6 de febrer del 2004).
En relació a la qüestió que ens ha estat plantejada sobre les
actuacions dutes a terme per aquesta conselleria sobre les
manifestacions d'un membre de la comissió especial d'Eivissa
i Formentera de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Mallorca, Eivissa i Formentera, li manifestam que per
aquesta conselleria s'ha solAlicitat informació i documentació de
la pròpia cambra, i en la mesura que els acords adoptats, tant
per la comissió especial com pel ple de la cambra, sobre aquest
punt varen ser adoptats per unanimitat i segons el procediment
reglamentari establert i en cap cas no es pot considerar que
existia una conculcació de drets, la nostra postura ha estat la
d'absoluta imparcialitat considerant el conflicte com una
qüestió interna entre els membres de la cambra.

A la pregunta RGE núm. 212/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a places de
personal funcionari modificades. (BOPIB núm. 27 de 30 de
gener del 2004).
La relació de les places de funcionaris que han estat
modificades passant de concurs a lliure designació és la que
figura a la documentació que s'acompanya a la resposta a la
pregunta 211/04 i a la qual ens remetem.
Segons dades facilitades pel Servei de Registre de Personal,
el nombre de places de lliure designació a 30 de juny del 2003
era de 402, i el nombre de places amb aquesta forma de
proveïment a dia 15 de gener del 2004 és de 351, la qual cosa
significa que en sis mesos i mig el nou govern de les Illes
Balears ha reduït el nombre de les places de lliure designació
en 51.
Marratxí, 19 de febrer del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 213/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a places de
personal funcionari que no seran cobertes per concurs de
trasllat. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

Palma, 27 de febrer del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 438/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a viatge a Nova York.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).
Les persones que viatjaren a Nova York foren Kurt J.
Viaene, director general de Promoció Comercial, Antònia
Ordinas, gerent del CDEIB, i Lluís Fernández, estudiant en
pràctiques.
Els objectius del viatge eren tractar de resoldre amb Vella
International Inc. i amb el seu president Sr. Paul Vella la
situació irregular generada per la inexistència de contracte entre
aquesta companyia i el CDEIB, la regularització i l'aclariment
de quin era el cost en funció del vertader suport que han rebut
les empreses balears en el mercat USA, i la realització d'un
informe in situ.
Es va comprovar la falta absoluta de gerència i operativitat
de les oficines del CDEIB a Nova York. Les prestacions de la
companyia, tot i continuar la creença que depenien del CDEIB,
les donava Vella a títol particular "complint l'encàrrec que, de
paraula, li havia fet l'anterior responsable".
També es va comprovar que havien desaparegut els rètols
de "Govern de les Illes Balears" a l'oficina de Madison Avenue
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Palma, 26 de febrer del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Tot i així, alguns dels empresaris de B alears mantenien la
creença que era un servei del Govern.
Ordre de Publicació
S'han pres les mesures oportunes per dotar el servei, reduint
despesa, augmentant l'efectivitat, i per implantar una
metodologia de treball vertaderament útil per al conjunt
d'empresaris balears.

Z)
A la pregunta RGE núm. 678/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
competències en el Pla sociosanitari. (BOPIB núm. 30 de 20
de febrer del 2004).

El cost del viatge fou de 9.936,21 i.
Palma, 27 de febrer del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Per tal d'articular un sistema coordinat de recursos, mitjans
organitzatius i accions en l'àmbit de l'atenció sociosanitària es
va crear la Comissió Delegada del Govern de les Illes Balears
en matèria d'afers sociosanitaris, les atribucions de la qual
s'especifiquen amb molta claredat a l'article 3 del Decret
153/2003, d'1 d'agost.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 557/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a partides de
Treball i Salut Laboral dels pressuposts 2004 compromeses
per actuacions del 2003. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del
2004).
Segons les dades que figuren al Servei de Gestió
Econòmica d'aquesta conselleria, no consten partides
corresponents al pressupost 2004 de la Direcció General de
Treball i Salut Laboral compromeses per actuacions que
provenen de l'any 2003.
El secretari general:
Miguel J. Sendín Rebassa.

Aquesta comissió delegada és la que impulsa l'elaboració
d'un nou pla sociosanitari específic per a les Illes Balears que
es vol implementar durant aquesta legislatura. I és en el si de
l'òrgan col Alegiat de govern esmentat on s'ha deliberat en
primera instància sobre el plantejament, metodologia,
premisses bàsiques i condicions per elaborar-lo. Dintre d'aquest
marc d'actuació s'ha encomanat a la Conselleria de Salut i
Consum que realitzi els tràmits adients perquè puguem gaudir
com més aviat millor d'aquest instrument, amb la participació,
a part de la Conselleria de Salut i Consum, de la Conselleria de
Presidència i Esports i de les altres administracions que preveu
el decret esmentat.
Palma, 27 de febrer del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 597/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a xarxa
cicloturística. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).
La xarxa cicloturística d'interior dissenyada pel Govern de
les Illes Balears (primera fase) s'ha desenvolupat tenint en
compte els diferents estudis que hi ha per a aquesta finalitat,
elaborats en legislatures diferents, i els contactes mantinguts
amb els ajuntaments, la Federació de Ciclisme de Mallorca i la
resta d'entitats interessades en el projecte:
- Estudi "Pla de vials no motoritzats de les Illes Balears",
redactat per la Conselleria de M edi Ambient, Direcció General
de Mobilitat i Adequació Ambiental.
- Projectes de rutes cicloturístiques realitzats en la
legislatura 1996-1999.
- Projectes de rutes cicloturístiques desenvolupats en la
legislatura 1999-2003.
Els objectius generals són: ampliar el traçat que hi ha;
recuperar rutes que ja hi ha; completar la xarxa que ja hi ha;
evitar les segregacions; evitar ampliacions de la xarxa viària;
evitar expropiacions; evitar carreteres amb una velocitat
mitjana o elevada i optar per carreteres municipals amb baixa
intensitat de trànsit.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 693/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a paper
institucional dels consells insulars. (BOPIB núm. 30 de 20 de
febrer del 2004).
En aquesta legislatura el Govern de les Illes Balears no ha
constituït cap comissió especial interdepartamental en matèria
sociosanitària.
Palma, 27 de febrer del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 709/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions de millora de la carretera Palma-Llucmajor.
(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
Us comunic que tota la documentació solAlicitada es troba
en els arxius del Consell de Mallorca, organisme que per Llei

964

BOPIB núm. 34 - 19 de març del 2004

16/2001, de 14 de desembre, té les competències en matèria de
carreteres i camins.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 23 de febrer del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita I. Cabrer i González.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 732/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a campanyes de
promoció turística per a Menorca. (BOPIB núm. 30 de 20 de
febrer del 2004).
A més de l'assistència a fires, presentacions i actes
promocionals, aquelles que proposi el grup de màrqueting de
Menorca, format per representants del consell insular, Foment
de Turisme, ASHOME, PIME, CAEB, AVIBA i Cambra de
Comerç.

A)
Renovació de la credencial al senador en representació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març del 2004, d'acord amb el previst a l'article 28.1 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i a l'article 181.5 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, acordà de renovar
la credencial al senador en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, Sr. Carlos Gutiérrez i González.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, 26 de febrer del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 987/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a finançament de
projectes de qualsevol ajuntament. (BOPIB núm. 31 de 27 de
febrer del 2004).
El Govern de les Illes Balears manté amb els diferents
ajuntaments de les Illes les converses i negociacions
necessàries per tal d'establir línies de colAlaboració que es vagin
materialitzant en actuacions i projectes d'inversió als municipis.
L'import d'aquestes actuacions no s'ha concretat.

B)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Maria Salom
i Coll.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1490/04, presentat per l'Hble. Sra. Maria Salom i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual renuncia a la
seva condició de diputada a causa d'haver estat elegida
diputada del Congrés a les darreres eleccions generals del
passat 14 de març.

Palma, 8 de març del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 987/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a finançament de
projectes municipals. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del
2004).
El Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca han
mantingut i mantenen converses per tal d'establir línies de
colAlaboració que es vagin materialitzant en actuacions i
projectes d'inversió al municipi. L'import d'aquestes actuacions
no s'ha concretat.
Palma, 8 de març del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:

C)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Joan Fageda i
Aubert.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1491/04, presentat per l'Hble. Sr. Joan Fageda i Aubert, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual renuncia a la
seva condició de diputat a causa d'haver estat elegit senador a
les darreres eleccions generals del passat 14 de març.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Reglament per presentar les iniciatives derivades de la
interpel Alació.

D)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Francesc Antich
i Oliver.

Per tot això, és necessari de dictar una resolució d'acord
amb el que preveu l'article 31.2.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1498/04, presentat per l'Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual renuncia a la
seva condició de diputat a causa d'haver estat elegit diputat al
Congrés a les darreres eleccions generals del passat 14 de març.

Per tant, aquesta presidència, en virtut del que estableix
l'article 31.2 del Reglament de la cambra, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en
sengles sessions de dia 17 de març del 2004, dicta la següent

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Resolució de Presidència sobre la interpretació de l'article
164.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
L'article 164.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears disposa que "Publicada la proposició no de llei, podran
presentar-se esmenes per part dels grups parlamentaris, fins el
dia anterior al començament de la sessió en què s'hagin de
debatre. Aquestes esmenes es remetran immediatament als
grups parlamentaris".
L'article 165.3 estableix que el proposant al llarg del debat
assenyalarà les esmenes acceptades.

RESOLUCIÓ
1. Les mocions i les proposicions no de llei o qualsevol altra
iniciativa de naturalesa anàloga, siguin tramitades en plenari o
en comissió, només podran ser objecte de les esmenes previstes
a l'article 164.2 del Reglament, quan aquestes les formulin
grups parlamentaris distints dels autors de la iniciativa.
2. Si el/s grup/s autor/s proposava/en una esmena a una de les
iniciatives a què fa referència l'apartat anterior, el document
s'hauria de considerar com a proposta de modificació dels
termes de la iniciativa (article 165.1) i, conseqüentment, seria
necessari que cap grup no s'oposàs a la incorporació de les
esmenes.
3. No obstant el disposat a l'apartat anterior, el grup proposant
que hagi rectificat les seves pròpies iniciatives podrà defensar
el text de les modificacions que pretén al llarg de la defensa
d'aquesta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

L'article esmentat en primer lloc no fa distincions de quins
grups són els que poden presentar esmenes.
Però és l'article 165.4 el que ens diu que el proposant podrà
modificar els termes de la proposició, si cap grup no s'hi oposa;
aquí cabria entendre que aquest apartat permet modificar la
iniciativa, però perquè aquesta prosperàs, seria necessari que
cap grups no s'hi oposàs.
De la dicció d'aquest darrer article en relació amb el 164.2
i tenint en compte el que assenyala l'article 165.3, no se'n pot
treure més que una conclusió, i aquesta és que només podran
ser considerades vertaderes esmenes aquelles que són
presentades pels grups que no hagin exercit la iniciativa, perquè
si les poguessin presentar els proposants de la iniciativa
implicaria que:
a) La M esa del Parlament no hauria qualificat aquesta
esmena que suposa modificació del text de la proposició no
de llei o moció que sí va ser qualificada en el seu moment.
b) No hauria estat publicat el contingut d'aquesta esmena,
rectificació o modificació de la iniciativa.
c) Aquest grup, sens dubte admetria les seves pròpies
esmenes o rectificacions.
d) Tots els altres grups quedarien en indefensió sense poder
presentar esmenes a la proposta definitiva.
e) Tractant-se de mocions, esmenar-les per part del mateix
grup, implicaria un frau als terminis assenyalats pel

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 33.
- Pàg. 933.
Abans de l'apartat 3.9. MOCIONS, cal afegir-hi l'apartat
3. TEXTOS EN TRAM ITACIÓ
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