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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1346/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a apropament de l'administració
digital. (BOPIB 33 de 12 de març del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm. 524/04,
del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a
televisió autonòmica.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Actuà com a interpel Alant l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals,
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds; l'Hble. Sr. Francesc Quetglas i Rosanes, del
Grup Parlamentari Socialista i l'HBle. Sr. Joan Huguet i Rotger,
del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Pere Sampol
i Mas i l'Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1347/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions de la Conselleria de
Salut i Consum respecte de l'illa de Menorca. (BOPIB 33 de 12
de març 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 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1344/04, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Camps i Orfila, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a funcionament del programa
SITAR. (BOPIB 33 de 12 de març del 2004).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1349/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució del preu de l'habitatge. (BOPIB 33
de 12 de març del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1348/04, de
l'Hble. Sr. Diputat M iquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aplicació de la legislació europea sobre
accidents majors en instalAlacions de risc químic. (BOPIB 33 de
12 de març del 2004).
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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 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1351/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a addenda al projecte de
construcció del gasoducte que unirà la Península i les Illes
Balears. (BOPIB 33 de 12 de març del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1365/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a manifest de "Basta
Ya!". (BOPIB 33 de 12 de març del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1342/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a escolarització segons el país
d'origen. (BOPIB 33 de 12 de març 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 30 de març 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 16
de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1343/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a complements d'insularitat per
als funcionaris. (BOPIB 33 de 12 de març 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 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 1237/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla autonòmic de
guarderies, i l'esmena d'addició RGE núm. 1340/04, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. (BOPIB núm.
32 de 5 de març del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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Punt 2:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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Esmena d'addició:
Total vots emesos
Vots a favor . . . . .
Vots en contra . . .
Abstencions . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
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A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març del 2004, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4449/03, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcs
naturals. (BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple RGE núm. 1269/04, 1345/04 i 1350/04.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, atesos els
escrits RGE núm. 1471/04 i 1472/04, presentats pel Govern de
les Illes Balears, quedaren ajornades les preguntes següents:

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

* RGE núm. 1269/04, del diputat Hble. Sr. Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a darrera edició de FITUR (BOPIB núm. 32, de 5 de
març del 2004).
* RGE núm. 1345/04, del diputat Hble. Sr. Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
amb l'excedent de l'ecotaxa (BOPIB núm. 33, de 12 de març
del 2004).
* RGE núm. 1350/04, del diputat Hble. Sr. Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
del sistema DELTA (BOPIB núm. 33, de 12 de març del 2004).

1.4. INFORM ACIÓ
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional contra el atemptats de l'11 de
març a Madrid.

2. COMISSIONS PARLAMENT

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març del 2004, es féu lectura de la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

2.1. TEXTOS APROVATS

Declaració institucional contra els atemptats
de l’11 de març a M adrid

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

"El Parlament de les Illes Balears acorda:
Primer. Condemnar de manera rotunda els criminals
atemptats terroristes que s’han produït a Madrid.
Segon. Solidaritzar-se i fer arribar el més profund pesar a
tots els afectats i als seus familiars en aquesta situació tràgica
que els ha tocat viure.
Tercer. Que el diàleg entre totes les forces democràtiques
sempre, dins el marc constitucional, així com l’exercici franc
de la convivència són la fórmula més adient per lluitar contra
el terrorisme.
Quart. Manifestar el total suport al poble de Madrid i a les
seves institucions i donar suport a les iniciatives públiques i
privades d’ajut i colAlaboració amb el poble de Madrid.
A la seu del Parlament, 16 de març del 2004."
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2004, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2309/04,
relativa a transport ferroviari, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un Pla d’inversions ferroviàries que entre el 2004 i el
2011 prevegi els següents projectes:
- El soterrament de les vies per l’interior del casc urbà de
Palma.
- La reobertura del trajecte Manacor-Artà i l’ampliació del
trajecte fins a Cala Rajada i Cala Millor.
- La prolongació del trajecte Inca-Sa Pobla fins al Port
d’Alcúdia.
- L’obertura de la línia Plaça Espanya-Campus universitari.
- La construcció de la línia de Llevant, passant per
l’aeroport, la Platja de Palma i els municipis de Llucmajor,
Campos i Santanyí.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Obres Públiques i Transports a dur a terme amb celeritat la
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reparació de la xarxa viària per tal de restablir el funcionament
de la línia entre Inca i Manacor, amb la màxima seguretat com
a primera prioritat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta els Serveis
Ferroviaris de Mallorca a emprendre totes les accions
necessàries per mantenir la fidelitat que els usuaris han
dipositat en el transport ferroviari.
4. A més de totes les alternatives d’inversió plantejades,
resulta evident que es deixen d’anunciar altres inversions
d’indubtable importància, com són: l’ampliació de l’estació de
Palma, la supressió de tots els passos a nivell, el desdoblament
de tots els corredors, l’electrificació de les línies (i la
conseqüent substitució gradual de tot el material mòbil) o la
construcció d’uns nous tallers. Per això, la presentació d’un Pla
d’Inversions Ferroviàries 2004-2011 hauria d’incloure aquestes
millores absolutament indispensables per a la seguretat i la
qualitat del servici. Un pla d’inversions d’aquesta envergadura
no es pot basar pràcticament en exclusiva a l’ampliació dels
corredors, sinó que és necessari incloure també, en la definició
i establiment de les prioritats d’inversions a executar en el
període 2004-2011, aquelles que permetin potenciar al màxim
la freqüència, la qualitat i la seguretat de l’explotació dels
corredors actuals.
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Unida i Els Verds, relativa a acabament del projecte de sa
Costera. (BOPIB núm. 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 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 938/04, de l'Hble. Sra. Diputada
M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a instal Alació de la canonada
submarina de sa Costera. (BOPIB núm. 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 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. Que el Pla Director Sectorial de Transports que
presentarà el Govern enguany estableixi les directrius de
desenvolupament del transport ferroviari modern, fiable, segur
i de qualitat que mereixen els ciutadans, diagnosticant les
necessitats i fases de desenvolupament, i establint les prioritats
d’inversió. Aquest Pla Director hauria de ser la base per
elaborar i negociar un Pla d’Inversions a executar amb la
colAlaboració del Govern de l’Estat.

Ordre de Publicació
C)

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, en compliment de l’article 10 de la Llei de Règim
Especial de les Illes Balears, a finançar aquests projectes com
a mínim participant en el 2% del Pla estatal d’inversions
ferroviàries previst entre el 2000 i el 2007 (816 milions
d’euros).”
A la seu del Parlament, 17 de març del 2004.
El secretari:
Antoni Marí i Tur.
La presidenta:
Assumpta Vinent i Barceló.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 939/04, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a actuacions en tractaments de
residus perillosos. (BOPIB núm. 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 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
D)
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 937/04, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 940/04, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a aprovació del Pla de residus
perillosos. (BOPIB núm. 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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 396/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions amb
empresaris. (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

E)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 941/04, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a Pla balear de protecció del clima.
(BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 397/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions amb sindicats.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 943/04, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a termini d'instalAlació de les noves
dessaladores. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
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 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 398/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de viabilitat de
la "marca ecològica". (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del
2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 395/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de viabilitat de
la "targeta verda". (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 399/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions bancàries.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 400/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb ingressos de la "targeta verda". (BOPIB núm. 28 de 6 de
febrer del 2004).

O)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 403/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compensació a empreses colAlaboradores. (BOPIB núm. 28 de
6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
P)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 404/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a preu de la "targeta
verda". (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

M)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 401/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets als
quals dóna dret la "targeta verda". (BOPIB núm. 28 de 6 de
febrer del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
Q)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 405/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió d'ingressos de
la venda de la "targeta verda" i dels "productes ecològics".
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

N)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE
núm. 402/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una taxa.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
R)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 416/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a jornades de participació del professorat.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).
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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 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
S)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 417/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a integració de l'alumnat immigrant.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
V)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 420/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a projectes d'intervenció educativa.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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.
2.4. COM PAREIXENCES
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
T)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 418/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a absentisme escolar. (BOPIB núm. 28 de
6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre les actuacions que ha realitzat i les que 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 (RGE núm. 758/04).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març del 2004,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui, acompanyat de la directora general
d'Ordenació i Innovació i de la cap de servei d'Innovació,
informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

2.5. INFORM ACIÓ

U)

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 419/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a programes d'intervenció socioeducativa.
(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 960/04.
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març del 2004,
rebutjà, per 6 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció, l'escrit
de referència, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a recaptació de la presència del director general de
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per tal d'informar
sobre les actuacions dutes a terme i les gestions realitzades al
colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala el Govern de les Illes
Balears, sobre infraestructures sanitàries.

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 944/04.

El Grup Parlamentari Socialista interpel Ala el Govern de les
Illes Balears sobre la política del Govern de les Illes Balears en
relació amb infraestructures sanitàries de les Illes Balears.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2004, restà
assabentada de l'escrit RGE núm. 1470/04, mitjançant el qual
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, retira la pregunta de
referència, relativa a actuacions en favor de l'agricultura
ecològica, publicada en el BOPIB núm. 31, de 27 de febrer del
2004.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 22 de març del 2004.
El portaveu suplent:
Francesc Quetglas i Rosanes.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1721/04, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 646/04, relativa a
situació hospitalària. (Mesa de 31 de març del 2004).
Palma, a 31 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1701/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació actual de les llistes d'espera. (Mesa de 31 de
març del 2004).
RGE núm. 1702/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures sanitàries. (Mesa de 31 de març del
2004).
Palma, a 31 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
646/04, relativa a situació hospitalària, la moció següent.
Atesa la gran mancança de llits a la nostra comunitat
autònoma, que fa que malalts crònics ocupin llits d’aguts de
forma inadequada.
Atesos els problemes ocasionats als veïnats del Secar de la
Real per la construcció del nou hospital de referència de la
comunitat autònoma i donat que consideram que la ubicació a
Son Dureta és l’adequada.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent moció:

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala el Govern de les Illes
Balears, sobre situació actual de les llistes d'espera.
El Grup Parlamentari Socialista interpel Ala el Govern de les
Illes Balears sobre la política del Govern de les Illes Balears en
relació amb les llistes d'espera als hospitals públics de les Illes
Balears.
Palma, a 24 de març del 2004.
El portaveu suplent:
Francesc Quetglas i Rosanes.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir la quarta planta de l’Hospital Son Llàtzer.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l’Hospital General com a sociosanitari
per tal d’evitar l’ocupació innecessària de llits d’aguts a
l’Hospital de Son Dureta i alhora adequar el tractament de
l’Hospital General a les seves necessitats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears estudiar la recuperació original del projecte
arquitectònic a Son Dureta.
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Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
El portaveu suplent:
Francesc Quetglas i Rosanes.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1725/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
que participaren en el Curs de Direcció d'Emergències. (Mesa
de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1726/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
al servei de la Direcció General d'Emergències. (Mesa de 31
de març del 2004).
RGE núm. 1727/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de selecció del personal no funcionari. (Mesa de 31 de març
del 2004).
RGE núm. 1728/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
no funcionàries que treballen en o per a l'EBAP. (Mesa de 31
de març del 2004).
RGE núm. 1729/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
no funcionàries incorporades a la Conselleria d'Interior.
(Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1730/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcionaris de la Conselleria d'Interior. (Mesa de 31 de març
del 2004).
RGE núm. 1731/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcionaris de l'EBAP. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1732/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
homenatge als voluntaris de Galícia. (Mesa de 31 de març del
2004).

serigrafies de la colAlecció "Per Man, per Galícia". (Mesa de
31 de març del 2004).
RGE núm. 1736/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per a la catàstrofe del Prestige. (Mesa de 31 de març del
2004).
RGE núm. 1737/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
selectives per ser policies turístics. (Mesa de 31 de març del
2004).
RGE núm. 1738/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies
turístics. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1739/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
del conveni en matèria de ràdio i televisió autonòmiques.
(Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1740/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ocupació entre els més joves. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1741/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades durant el 2003. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1742/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
colAlaboració entre COINGA i Central Lechera Asturiana.
(Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1743/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
increment de plantilles a les empreses de les Illes. (Mesa de 31
de març del 2004).
RGE núm. 1744/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de promoció exterior de l'Associació de Fabricants
de Calçat de Menorca. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1745/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció específica del calçat insular en el mercat nacional.
(Mesa de 31 de març del 2004).

RGE núm. 1733/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
a l'Ajuntament de Camariñas. (Mesa de 31 de març del 2004).

RGE núm. 1746/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
de la convocatòria d'ajudes i subvencions de projectes
d'investigació i desenvolupament. (Mesa de 31 de març del
2004).

RGE núm. 1734/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a euros
recollits per la venda de la colAlecció "Per Man, per Galícia".
(Mesa de 31 de març del 2004).

RGE núm. 1747/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
i subvencions de projectes d'investigació i desenvolupament.
(Mesa de 31 de març del 2004).

RGE núm. 1735/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

RGE núm. 1748/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revista
escolar de Santa Maria. (Mesa de 31 de març del 2004).
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RGE núm. 1749/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a
infraestructures educatives que ja estaven previstes en el curs
2002/2003. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1750/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a
actuacions relacionades amb la formació del professorat d'FP.
(Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1751/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del G rup Parlamentari
Socialista, relativa a
actuacions previstes de l'Institut de les Qualificacions
Professionals de les Illes Balears. (Mesa de 31 de març del
2004).
RGE núm. 1752/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a
actuacions de l'Institut de les Qualificacions Professionals de
les Illes Balears. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1753/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a direcció
de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les
Illes Balears. (Mesa de 31 de març del 2004).

RGE núm. 1762/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
inicial per a Can Misses. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1763/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
inicial per a Son Dureta. (Mesa de 31 de març del 2004).
Palma, a 31 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.
Quina és la llista d'alumnes que participaren en el Curs de
Direcció d'Emergències, organitzat per la Conselleria
d'Interior?

RGE núm. 1754/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ratio
ordinador/alumne de les aules d'ESO dels centres concertats.
(Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1755/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ratio
ordinador/alumne de les aules de Primària dels centres
concertats. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1756/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ratio
ordinador/alumne de les aules d'ESO dels centres públics.
(Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1757/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ratio
ordinador/alumne de les aules de Primària dels centres
públics. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1758/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a
actuacions de formació permanent dels artistes locals. (Mesa
de 31 de març del 2004).
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Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de tot el personal al servei de la Direcció
General d'Emergències el dia 1 de febrer del 2004?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

RGE núm. 1759/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
del conseller d'Educació i Cultura amb la COAPA. (Mesa de
31 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. 1760/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitat
bàsica de salut de sa Platja de Muro. (Mesa de 31 de març del
2004).

Quin és el sistema de selecció del personal no funcionari del
Govern de les Illes Balears que va participar en el curs de
Gestió i/o Direcció d'Emergències organitzat per la Conselleria
d'Interior?

RGE núm. 1761/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
inicial per a Verge del Toro. (Mesa de 31 de març del 2004).

Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones no funcionàries que
treballen en o per a l'EBAP, amb indicació del tipus de relació
laboral?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 va ser el cost total, desglossat per conceptes, de l'acte
d'homenatge als voluntaris de Galícia, realitzat el divendres dia
5 de març del 2004?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 escrita.
Quin és el nombre de persones no funcionàries que s'han
incorporat a la Conselleria d'Interior a partir del 3 de juliol del
2003 fins al dia d'avui, amb esment de les funcions que
desenvolupen a la conselleria?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
Quins ingressos s'han fet al compte de l'Ajuntament de
Camariñas especificant-ne la quantia i la data?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de funcionaris que s'han incorporat a la
Conselleria d'Interior a partir del 3 de juliol del 2003,
desglossats segons sigui per concurs, per comissió de serveis,
per lliure designació, interins i per grups de pertinença?

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 l'impost total d'euros recollits per la venda de les
serigrafies de la colAlecció "Per Man, per Galícia"?

Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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.

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

Quin és el nombre de funcionaris de l'EBAP, desglossats
per categories?
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Quin és el nombre total de serigrafies de la colAlecció "Per
Man, per Galícia" venudes, desglossat en colAleccions
completes i en serigrafies individuals?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

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.
Quins criteris específics segueix el conveni proposat pel
president del Govern de les Illes Balears als presidents de
Catalunya i València en matèria de ràdio i televisió
autonòmiques?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions dutes a terme per la Conselleria
d'Interior a partir de dia 3 de juliol del 2003 a Galícia, per
ajudar a combatre la catàstrofe del Prestige fins al dia d'avui,
acompanyades d'una breu desripció?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració i quines mesures concretes pensa prendre
la Conselleria de Treball i Formació en relació amb la
tendència negativa d'ocupació entre els més joves de les Illes
Balears?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

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

Quin és el nombre de persones que es varen presentar a les
proves selectives per ser policies turístics, desglossat per illes?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració li mereix a la Conselleria de Treball i
Formació que 5.521 persones amb estudis universitaris hagin
estat contractades durant el 2003 per realitzar treballs que no
exigeixen formació superior?

N)

Palma, a 25 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.
Quin és el nombre de persones que no eren policies de
temporada que varen presentar la instància per ser policies
turístics, desglossat per illes?
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
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Quina informació té el Govern de les Illes Balears sobre la
colAlaboració iniciada entre COINGA i la CENTRAL
LECHERA ASTURIANA?
Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris bàsics seguirà la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació per convocar públicament ajudes i
subvencions de projectes d'investigació i desenvolupament a les
Illes Balears?

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina opinió li mereix al Govern que les empreses de les
Illes Balears siguin de les menys predisposades de l'Estat
espanyol a incrementar les seves plantilles, segons la consultora
professional MANPOW ER?
Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat econòmica habilitarà la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació destinada a ajudes i
subvencions de projectes d'investigació i desenvolupament a les
Illes Balears?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

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

Amb quina quantitat de doblers pensa colAlaborar la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a la campanya de
promoció exterior de l'Associació de Fabricants de Calçat de
Menorca?
Palma, a 25 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins han estat els criteris que ha seguit la Conselleria
d'Educació i Cultura a l'hora de substituir l'editorial d'un
número de la revista escolar Escola Nostra, editada pel colAlegi
públic M elcior Rosselló i Simonet de Santa Maria del Camí,
per un article de la directora general d'Ordenació i Innovació?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat econòmica pensa dedicar la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia a la promoció específica del calçat
insular en el mercat nacional?
Palma, a 25 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.
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.
Quines infraestructures del Pla d'Infraestructures de la
Conselleria d'Educació i Cultura per al període 2004/2011 ja
estaven incloses dins la previsió publicada durant el curs
2002/2003?
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Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa 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.
Quines actuacions relacionades amb la formació del
professorat de Formació Professional de les Illes Balears s'han
dut a terme des de l'1 de setembre del 2003 fins al 14 de març
del 2004?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions està previst dur a terme en el marc de
l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears
fins a la finalització del present curs escolar?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

1021

Quina persona ocupa el càrrec de director/a de l'Institut
d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les ILles
Balears, a data de 15 de març del 2004?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la ratio d'ordinador per alumne a les aules d'ESO
dels centres concertats de les Illes Balears a data de 15 de març
del 2004, classificada per centres concertats?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la ratio d'ordinador per alumne a les aules de
Primària dels centres concertats de les Illes Balears a data de 15
de març del 2004, classificada per centres concertats?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions s'han dut a terme en el marc de l'Institut
de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears des de
l'1 de setembre del 2003 fins al 15 de març del 2004?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa 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.
Quina és la ratio d'ordinador per alumne a les aules d'ESO
dels centres concertats de les Illes Balears a data de 15 de març
del 2004, classificada per centres públics?

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

Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
Quina és la ratio d'ordinador per alumne a les aules de
Primària dels centres concertats de les Illes Balears a data de 15
de març del 2004, classificada per centres públics?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost inicial per capítols de l'any 2004 per
a Verge del Toro?
Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha posat en marxa i quines té previst de
posar-hi la Conselleria d'Educació i Cultura per promocionar
la formació permanent dels artistes de les Illes Balears?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

AM )
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 pressupost inicial per capítols de l'any 2004 per
a Can Misses?
Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa 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.
Quantes vegades i en quines dates s'ha reunit el conseller
d'Educació i Cultura amb la Confederació d'Associacions de
Mares i Pares d'alumnes de les Illes Balears (COAPA), entre l'1
de setembre del 2003 i el 15 de març del 2004?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa 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 serà l'ampliació de la unitat bàsica de salut de sa
Platja de Muro? Se la dotarà d'un metge més tot l'any?
Palma, a 25 de març del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

AN)
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 pressupost inicial per capítols de l'any 2004 per
a Son Dureta?
Palma, a 25 de març del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1808/2004, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a retirada del projecte d'autovia Eivissa-Sant Antoni.
(Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1815/2004, de l'Hble. Sr. D iputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Perlas Majórica. (Mesa de 31 de març del 2004).
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RGE núm. 1816/2004, de l'Hble. Sra. Diputada M José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estafes telefòniques. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1818/2004, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts per
palAliar l'estacionalitat turística. (Mesa de 31 de març del
2004).
RGE núm. 1819/2004, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí
i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
d'ocupació turística. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1820/2004, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de les entitats sociosanitàries sense ànim de
lucre. (Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1821/2004, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència a les urgències de l'hospital Son Dureta. (Mesa de
31 de març del 2004).
RGE núm. 1822/2004, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a baixada de l'ocupació entre els joves. (Mesa de 31 de març
del 2004).
RGE núm. 1823/2004, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament de les activitats per a l'ensenyament. (Mesa de
31 de març del 2004).

Palma, a 31 de març del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern en
referència a Perlas Majórica?
Palma, a 30 de març del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Salut i
Consum en relació amb les estafes telefòniques detectades a
través de les línies de tarifació addicional?

RGE núm. 1824/2004, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de
sinistralitat laboral de l'exercici 2003. (Mesa de 31 de març
del 2004).
RGE núm. 1825/2004, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
i Mas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manipulació
i censura al Centre Territorial de TVE a les Illes Balears.
(Mesa de 31 de març del 2004).
RGE núm. 1841/2004, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcions de la Sra. Maria Umbert. (Admesa pel president per
delegació de la Mesa de 31 de març del 2004).
Palma, a 31 de març del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1023

Palma, a 24 de març del 2004.
La diputada:
M José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la procedència dels recursos de la convocatòria
d'ajuts urgents als municipis de les Illes Balears per palAliar
l'estacionalitat turística?
Palma, a 30 de març del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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 oral davant Ple.
Té intenció el Govern de retirar el projecte d'autovia entre
Eivissa i Sant Antoni, tal com ha anunciat que faria en el cas de
l'autovia entre Inca i Manacor?

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.
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Quina valoració fa la Conselleria de Turisme sobre les
previsions d'ocupació turística a les nostres illes durant la
Setmana Santa?
Palma, a 31 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Existia, l'any anterior, un conveni dedicat al finançament de
les activitats per a l'ensenyament, dirigit al professorat i signat
amb el Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca?
Palma, a 31 de març del 2004.
La diputada:
Maria A. López i Oleo.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les accions que ha promogut el Govern per
millorar l'estat de les entitats sociosanitàries sense ànim de
lucre?
Palma, a 31 de març del 2004.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria de T reball i Formació
sobre les dades de sinistralitat laboral de l'exercici 2003?
Palma, a 31 de març del 2004.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 per millorar l'assistència a les urgències de l'hospital
de Son Dureta?
Palma, a 31 de març del 2004.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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.
Què opina el president del Govern de les Illes B alears del
nou cas de censura i manipulació política, succeït el passat 30
de març, al centre territorial de TVE de les Illes Balears atès
que el Govern el cofinança?
Palma, a 31 de març del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 mesures té previst adoptar la Conselleria de Treball
i Formació davant la baixada de l'ocupació entre els joves?
Palma, a 31 de març del 2004.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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

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.
És cert que la Sra. Maria Umbert era la persona encarregada
de tots els assumptes relacionats amb els partits polítics a la
Conselleria de Presidència?
Palma, a 30 de març del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
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competències en promoció turística als consells insulars i en
concret al Consell Insular de Menorca.
Palma, a 23 de març del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El portaveu suplent:
Eduard Riudavets i Florit.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1684/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista relativa a transferència de les competències en
promoció turística als consells insulars, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió de Turisme (Mesa de 31 de
març del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1715/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds relativa a reorientació dels doblers del
conveni de carreteres, amb qualificació de tramitació davant
la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 31 de març del
2004).
RGE núm. 1718/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds relativa a distribució de propaganda
política per part del Govern de les Illes Balears, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 31 de març del 2004).
Palma, a 31 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 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Turisme.
Atès que d’ençà de la constitució de l’actual Govern de les
Illes Balears s’han celebrat diverses i importants fires
turístiques (FITUR, ITB Berlín, etcètera).
Atès així mateix que el tractament que s’ha donat a l’illa de
Menorca en les esmentades fires ha estat motiu de queixa per
part del sector hoteler menorquí.
Atès que la promoció turística de M enorca és qualificada de
deficitària pels professionals del sector.
Atès que s’està realitzant una promoció específica i
diferenciada del producte turístic menorquí.
Atès que el coneixement de la realitat menorquina farà més
efectiva una promoció turística feta des de la pròpia illa.
Atès que tots els partits polítics menorquins, durant la
campanya electoral prèvia als comicis autonòmics,
reivindicaren la transferència de les competències en promoció
turística al Consell Insular de Menorca.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les passes oportunes per a la transferència de les

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
comissió.
El gener de 1998 el Govern central i el Govern de les Illes
Balears varen signar un conveni en virtut del qual el Ministeri
de Foment havia d’aportar a la comunitat 346,8 milions d’euros
per finançar la construcció de diverses carreteres. Durant la
legislatura autonòmica 1999-2003 el Govern de les Illes
Balears va reformular alguns d’aquests projectes, amb
l’objectiu de definir un model de transport més respectuós amb
la protecció del territori. Les modificacions dels projectes varen
topar amb l’oposició del Govern central a reorientar els
recursos compromesos, en el que constitueix una negació de la
sobirania de les Illes Balears per decidir sobre una matèria en
la qual tenen competència. El Govern central, en la seva darrera
sessió abans de les darreres eleccions generals, va modificar el
conveni a fi de fer possible el finançament dels nous projectes
promoguts pel Govern de les Illes Balears.
L’actual Govern de les Illes Balears ha tornat a optar per
projectes d’autovies incompatibles amb la protecció del
territori i que han donat lloc a un gran rebuig entre la població.
Les mobilitzacions de rebuig als projectes viaris del Govern fan
necessari el seu replantejament. Més encara quan el canvi de
Govern central fa preveure la voluntat del G overn central
d’estar atent a la idoneïtat ambiental dels projectes a finançar.
Els doblers del conveni de carreteres haurien de ser
reorientats cap a la millora dels traçats actuals, amb la
construcció de desdoblaments allà on sigui necessari, com és el
cas de la carretera Palma-Manacor, o el cas d’un desdoblament
(que realment respongui a aquest concepte) entre Inca i Sa
Pobla.
Aquests recursos també haurien de ser reorientats cap un
impuls del transport públic, tan per carretera com ferroviari. En
aquest sentit, cal recordar que el Parlament de les Illes Balears
va aprovar en comissió, el passat 17 de març, la proposició no
de llei RGE 2309/03, que instava el Govern de les Illes Balears
a presentar un Pla d’inversions ferroviàries que inclogui el
soterrament de les vies per l’interior del casc urbà de Palma, la
prolongació del trajecte Inca-Sa Pobla fins el Port d’Alcúdia,
l’obertura de la línia fins a la Universitat de les Illes Balears i
la construcció de la línia de Llevant.
Per tots aquests motius, el Grup d’Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a renegociar el conveni de
carreteres, amb l’objectiu que els doblers que es preveien
destinar-s’hi serveixin per millorar el transport de les Illes des
d’una òptica d’un nou model sostenible de la mobilitat, que ha
de suposar la renúncia a les autovies de nou traçat, l’opció per
a la millora dels traçats actuals (amb desdoblaments allà on
sigui necessari) i impuls al transport públic. Aquest impuls al
transport públic ha d’incloure, a més de millorar el transport
per carretera, el finançament de noves línies de tren, sense
perjudici de la demanda feta pel Parlament de les Illes Balears
de participar en un mínim del 2% en el Pla estatal d’inversions
ferroviàries.
Palma, a 24 de març del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa 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 d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
La Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes
Balears va distribuir entre el seu personal, conjuntament amb
la nòmina del mes de febrer, un manifest signat el 7 de maig de
2003 per 12 escriptors de diverses nacionalitats. En aquest
manifest, conegut com “Aunque” es fan diverses afirmacions
que són del tot calumnioses cap als partits nacionalistes i la
jerarquia catòlica del País Basc.
Aquest manifest s’ha utilitzat diverses vegades per tal de
donar suport a la política antiterrorista del PP, així com per
criminalitzar als discrepants.
El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
considera que no és ètic que una conselleria utilitzi la
distribució de la nòmina mensual dels seus treballadors per
incloure propaganda política a favor del PP. Molt menys si
aquesta propaganda incorpora afirmacions calumnioses cap a
altres formacions polítiques. Per aquest motiu es presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a deixar d’utilitzar la distribució de les nòmines
mensuals, o qualsevol altre mecanisme de l’Administració, per
tal de difondre propaganda política.1718
Palma, a 24 de març del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2635/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a caps de
servei de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOPIB núm. 15
de 4 d'octubre del 2003).
Centre directiu: Conseller
Cap de Servei d'Administració General
Matilde Martínez Montero
Forma de provisió: C L

Centre directiu: Secretaria General Tècnica
Cap de Servei de Recursos Humans
Josefa Terrasa Barceló
Forma de provisió: C L
Cap de Servei de Projectes, Obres i Supervisió
Maria del Pilar Mesquida Jaume
Forma de provisió: C L
Cap de Servei Jurídic
Julia Ramis Bennassar
Forma de provisió: C L
Cap de Servei d'InstalAlacions i Manteniment
Luis Sánchez Vidal
Forma de provisió: C L
Cap de Servei de Gestió Econòmica
José Antonio Montón Costero
Forma de provisió: C C
Cap de Servei d'Assumptes Generals
Francisco Javier Aramburu-Zabala Higuera
Forma de provisió: C C
Centre directiu: Direcció General d'Administració i
d'Inspecció Educativa
Cap de Servei d'Informàtica i Comunicació
Amador Calafat Albertí
Forma de provisió: C L
Cap de Servei d'Ensenyament de Català
Felip M unar Munar
Forma de provisió: C L
Centre directiu: Direcció General d'Ordenació i
Innovació
Cap de Servei d'Estudis i Programes
Bartolomé Rotger Amengual
Forma de provisió: C C
Cap de Servei de Formació Permanent
Luis Maria Segura Aguilar
Forma de provisió: C L
Cap de Servei d'Ordenació
Antoni Martorell Canaver
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Forma de provisió: C L
Cap de Servei d'Innovació Educativa
Catalina Enrich Mascaró
Forma de provisió: C L

comunicacions dels centres al programa de Mobilitat
d'escolarització, amb data de 31 de gener del 2004.
Consten com a desconeguts els alumnes que no han
comunicat al centre el seu origen.
Palma, 15 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Centre directiu: Direcció General d'Universitat
Cap de Servei d'Universitat
Joana Lladó Ballester
Forma de provisió: C L
Centre directiu: Direcció General de Cultura
Cap de Servei de Cultura
Catalina Ferrando Ballester
Forma de provisió: C L

1027

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
Centre directiu: Direcció General de Formació
Professional
Cap de Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures
Miguel Massanet Gaforio
Forma de provisió: C L

C)

Cap de Servei de Planificació i Participació de Formació
Professional
Miguel Bujosa Estarellas
Forma de provisió: C L

Les actuacions que s'han dut a terme en el municipi de Son
Servera, son la millora de l'espai de la Creu Roja, i l'elaboració
d'un projecte de millora urbana de Cala Millor.

A la Pregunta RGE núm. 698/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions per a millorar el futur turístic de Son Servera.
(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Palma, 9 de març del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Centre directiu: Direcció General de Personal Docent
Cap de Servei de Provisió
Catalina Marta Servera Mestre
Forma de provisió: C L.

Ordre de Publicació
Cap de Servei de Relacions Sindicals
José Maria Vidal Roca
Forma de provisió: C L
Cap de Servei de Contractació i Recursos
Maria Puigserver Canet
Forma de provisió: C L
Cap de Servei de Gestió
Manuel Garcias Tuduri
Forma de provisió: C L
Centre directiu: Direcció General de Política Lingüística
Cap de Servei de Política de Normalització Lingüística
Francisca Maria de los Angeles Hernández Terrasa
Forma de provisió: C L
Palma, 3 de març del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

D)
A la Pregunta RGE núm. 704/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions previstes a la Penya de s'Indi. (BOPIB núm. 30 de
20 de febrer del 2004).
En data de juny del 2002, es va realitzar l'estudi de
caracterització de l'emplaçament, que no és qualificable com a
sòl contaminat o en situació de possibles danys ambientals.
Malgrat això, està servint en aquests moments de base per
a l'elaboració del projecte executiu de clausura que es preveu
dur a terme en un futur proper.
Per altre banda, cal dir que, segons comunicació de
l'Ajuntament des Mercadal, des del passat dia 20 de febrer es
troba tancat l'abocador; la qual cosa permetrà l'inici de la
redacció del projecte de restitució del mateix.
Palma, 9 de març del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3204/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades
d'escolarització del curs 2003-2004 fora de termini. (BOPIB
núm. 19 de 14 de març del 2003).
Ja que a l'imprès de solAlicitud que s'utilitzava fins ara no es
feia constar ni la comunitat autònoma ni el país de procedència
dels alumnes, les dades que s'adjunten s'han extretes de les

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 723/04, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a activitats formatives.
(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
Van impartir-se tots els cursos i jornades del programa
establert que quedaven pendents i se'n van realitzar dos més
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d'incorporació de joves agricultors que no s'havien programat
ni pressupostat, als que assistiren 62 alumnes que els
necessitaven per poder incorporar-se a l'explotació.
S'adjunten les activitats formatives programades per al
2004-2005 i la relació del 2003.
Palma, 9 de març del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner Tugores
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

L'Escola d'Agricultura era un programa d'acció formativa
que tenia per funció l'organització i realització de cursos
específics en matèria agrària i ramadera. A l'efecte es signà un
conveni de colAlaboració, d'un any de durada, entre la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de les Illes Balears, l'empres
pública Semilla, SA i Sa Nostra.
Agraint la colAlaboració de Sa Nostra i disposant actualment
la Conselleria del pressupost necessari per a la creació i
consolidació d'un programa propi de formació, que recull
íntegrament les funcions de l'Escola d'Agricultura, s'ha
considerat que és millor agrupar totes les activitats formatives
en un únic programa de formació que inclou les principals
línies que en l'actualitat es consideren més necessàries:
Incorporació a l'empresa agrària, Formació agroambiental,
Especialització agrícola i ramadera, Gestió de l'explotació,
Diversificació agrària i Formació nàuticopesquera.

F)
Palma, 9 de març del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

A la Pregunta RGE núm. 724/04, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions a activitats
formatives. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
Des de l'1 de juliol del 2003 s'han destinat diverses
subvencions per a activitats form atives a través
d'organitzacions professionals agràries per a diferents cursos de
formació, segons les dades que s'apunten a continuació:
Aplicador de fitosanitaris, nivell bàsic.
- Palma, 32 hores. Organitzat per Unió de Pagesos de Mallorca.
- Inca, 32 hores. Organitzat per Unió de Pagesos de Mallorca.
- Campos, 16 hores. Organitzat per Unió de Pagesos de
Mallorca.
Aplicador de plaguicides.
- Sa Pobla, 20 hores. Organitzat per Unió de Pagesos de
Mallorca.
- Inca, 6 hores. Organitzat per Unió de Pagesos de Mallorca.
- Palma, 28 hores. Organitzat per Unió de Pagesos de Mallorca.
- Campos, 4 hores. Organitzat per Unió de Pagesos de
Mallorca.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 726/04, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Institut de recerca i
formació agrària i pesquera. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer
del 2004).
És el mateix que l'any anterior. És a dir, la promoció i la
coordinació de les Activitats de formació, recerca i
experimentació en l'àmbit del sector agrari i pesquer.
Aquestes activitats per al període 2004-2005 se centren en
la coordinació del programa formatiu de la Conselleria, la
promoció, la coordinació i suport de projectes de investigació
promoguts per la mateixa conselleria i altres de l'INIA. I la
divulgació de la recerca i l'experimentació.
S'adjunta el programa de formació.

Aplicador de plaguicides.
- Palma, 60 hores. Organitzat per Unió de Pagesos de Mallorca.
Agricultura integrada.
- Sa Pobla, 50 hores. Organitzat per Asaja-Balears.
Reforma de la PAC.
- Campos, 4 hores. Organitzat per Asaja-Balears.
- Sa Pobla, 4 hores. Organitzat per Asaja-Balears.
- Sant Joan, 4 hores. Organitzat per Asaja-Balears.
Palma, 15 de març del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
G)

S'han creat 10 beques d'investigació aplicada i 4
d'introducció a la investigació.
Se continua amb beques per a estudiants de formació
professional que han d'anar a la península o a Mallorca per
estudiar les seves especialitats.
Se té prevista la publicació dels resultats de les beques
d'investigació aplicada.
Palma, 9 de març del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

A la Pregunta RGE núm. 725/04, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Escola d'Agricultura.
(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
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Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1703/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
31 de març del 2004, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre les taxacions
fetes amb anterioritat a l'adquisició, requisits tributaris, cost de
l'operació i més circumstàncies sobre la vinculació del Sr.
Douglas amb Furthur Fils INC i Valldemossa Producciones SL.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 763/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
31 de març del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1683/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà
la retirada de la proposició no de llei de referència, relativa a
construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària a
Puigpunyent, publicada en el BOPIB núm. 30, de 20 de febrer
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de presidenta de la Comissió
d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1717/04, presentat per la diputada Hble. Sra. Carme Feliu i
Álvarez de Sotomayor, mitjançant el qual comunica la seva
renúncia al càrrec de presidenta de la Comissió d''Assumptes
Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 2004.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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