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H) A la Pregunta RGE núm. 668/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a construcció del PAC
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

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

23 de març del 2004, aprovà, per assentiment, la Llei de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Palma, a 5 d'abril del 2004

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A)

LLEI DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, va incorporar aquesta institució

a l'organització de la nostra comunitat autònoma, i se sumà,

així, als diferents territoris que compten amb òrgans de control

extern, la labor de la qual és semblant en el seu àmbit a la que

assigna la Constitució al Tribunal de Comptes.

 

La modificació de l'Estatut d'autonomia per la Llei Orgànica

3/1999, de 8 de gener, va introduir una nova redacció al seu

article 46, que es dedica ara a la Sindicatura de Comptes, la

qual cosa va dotar aquesta institució de rellevància estatutària

en el si del capítol dedicat al control dels poders de la

comunitat autònoma. 

Aquesta inquietud de les institucions autonòmiques de

comptar amb un òrgan de control dels diners públics obeeix a

una llarga tradició auditora que té el seu origen en els “oydors

de comptes”, institució el naixement de la qual és paralAlel al de

la instauració del Regne de Mallorca, que va comportar la

introducció de modalitats municipals establertes a les

comunitats -políticament i socialment més avançades, com és

el cas de Montpeller, Marsella i Gènova- que varen participar

en la conquesta i en la repoblació de Mallorca, i que es varen

organitzar aquí segons el model de democràcia comunal

implantat a les seves comunitats d’origen.

El principal punt de referència és la creació del municipi de

la Ciutat de Mallorca, mitjançant el privilegi del dia 27 de

juliol del 1249, atorgat pel rei En Jaume I, el qual instaura els

jurats i concedeix la facultat per a recaptar imposts. Aquesta

darrera prerrogativa va determinar el desenvolupament de tot

un sistema de finances al Regne de Mallorca, destinat a satisfer

la creixent despesa pública característica dels segles XIV i XV.

La funció dels “oydors de comptes” va anar ampliant-se  i

perfilant-se al llarg del segle XIV, amb l’autorització del rei

Sanç de Mallorca, en el 1315, i a les successives pragmàtiques

del anys 1380, 1387 i 1393, que disposaven, entre d’altres

temes, que la competència per a elegir els “oydors de comptes”,

a l’àmbit insular, corresponia al Gran e General Consell,

suprema assemblea insular d’estructura representativa

estamental i territorial, en acord adoptat per consens o

mitjançant majoria de dos terços dels consellers assistents, la

comesa dels quals era de fiscalitzar els comptes del “clavari” i

dels qui haguessin administrat fons de la comunitat insular.

S’establí també la colAlaboració d’un escrivà i s’arribà fins i tot

a fixar la remuneració dels “oydors de comptes”.

Posteriorment, durant el segle XV , les pragmàtiques del

1440, del 1447 i del 1451 varen estructurar definitivament

aquesta institució, i establiren, entre d’altres particularitats, la

fórmula de jurament i promesa –“jurau e prometeu”- davant el

governador o el lloctinent general del Regne de Mallorca (en

funcions d’alter ego de rei), d’aplicar la normativa vigent i

d’acomplir amb lleialtat el seu ofici.

És patent que els “oydors de comptes” varen ser una

institució políticament i socialment important en els tres nivells

de l’administració comunitària del Regne –els municipis, el

Sindicat de la Part Forana i el Gran e General Consell- i

conformaren un peculiar i, per al seu temps, progressista i

racional servei auditor, que va mantenir-ne la vigència fins a

l’aplicació en el 1718 del Decret de Nova Planta de govern.

Tot això conforma l’estructura d’un dens patrimoni històric,

índex d’una sensibilitat sociopolítica en una matèria tan

delicada com és el maneig de fons públics.

La llei present pretén de reinstaurar aquesta tradició

institucional, tot instrumentant-la d’una manera dinàmica i

eficaç perquè la seva labor sigui fructífera i adequada a les

necessitats d’informació i de fiabilitat que requereixen els

temps actuals. Per això, es dota la Sindicatura d’òrgans amb

competències completament delimitades, a fi que exerceixin la

seva funció fiscalitzadora, no solament des del punt de vista de

la legalitat, sinó  inspirats en els objectius d’eficàcia, eficiència

i economia en la gestió dels diners públics, tot anant, fins i tot,

més enllà del principi “d’imatge feel” (que és sinònim

d’exactitud, objectivitat, veracitat i conformitat amb els

principis legals i comptables).

La Sindicatura va quedar constituïda el febrer del 2003, i ha

iniciat recentment les tasques que té encomanades, amb la qual

cosa s’han posat de manifest determinades qüestions que

necessiten una major concreció, a nivell legislatiu, als efectes

de complir degudament aquestes funcions. L'experiència

acumulada en aquest àmbit per altres comunitats autònomes ha

de servir de marc a la regulació que es pretén.

 

Aquesta llei pretén sistematitzar la regulació de la

Sindicatura de Comptes, detallant-ne alguns aspectes relatius al

règim general i al personal al seu servei que necessiten una

major concreció a nivell legislatiu. En aquest camp, es regula

amb més detall la Secretaria General, com a òrgan encarregat

de la gestió interna de la Sindicatura.

 

D'altra banda, i amb la finalitat d’adaptar-se en aquest punt

a les necessitats d'un estat descentralitzat i per aconseguir una

millora en la qualitat de la fiscalització, s'inclouen en l'àmbit

d'aplicació de la Llei les entitats que integren l'Administració

local.

 

En suma, aquesta llei substitueix íntegrament la Llei 1/1987,

amb l’objecte de donar tractament uniforme a la regulació de
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la Sindicatura, i d’incloure-hi tot el que en fa referència, sense

perjudici de l'aplicació supletòria de les normes que es

refereixen al Tribunal de Comptes i del necessari complement

que s’haurà de trobar en el Reglament de règim interior de la

Sindicatura.

TÍTOL I

NATURALESA, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I FUNCIONS

Article 1

Naturalesa de la Sindicatura de Comptes

 

1. La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears és l'òrgan al

qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica,

financera i comptable del sector públic de les Illes Balears,

sense perjudici de les competències que, en relació amb tot el

territori de l’Estat, corresponen al Tribunal de Comptes.

 

2. La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del

Parlament de les Illes Balears, exerceix les seves funcions amb

plena independència, i està sotmesa únicament a l'ordenament

jurídic.

Article 2

Àmbit d'actuació

 

1. L'àmbit subjectiu d'actuació de la Sindicatura de Comptes

s'estén al sector públic de les Illes Balears que, als efectes

d'aquesta llei, està integrat per:

 

a) L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

b) Els consells insulars i les entitats locals radicades a les

Illes Balears.

c) La Universitat de les Illes Balears.

d) Qualsevol organisme, ens, entitat, fundació o empresa,

amb participació majoritària o domini efectiu, directe o

indirecte, d'alguna de les entitats esmentades en els apartats

anteriors, independentment que es regeixin pel dret públic

o privat. 

 

2. D'altra banda, correspon a l'àmbit d'actuació de la

Sindicatura de Comptes la fiscalització de:

 

a) Les aportacions a consorcis, fundacions o organismes,

procedents de qualsevol de les entitats a què fa referència

l'apartat anterior.

b) Les subvencions, els crèdits, els avals i altres ajuts de

contingut econòmic concedits pels subjectes integrants del

sector públic de les Illes Balears a qualsevol persona física

o jurídica.

c) Les exempcions i bonificacions fiscals directes i

personals atorgades per qualsevol dels subjectes integrants

del sector públic de les Illes Balears.

d) La comptabilitat electoral de les formacions polítiques

que concorrin a les eleccions al Parlament de les Illes

Balears.

e) Els controls financers i les auditories efectuats a

qualsevol agent del sector públic de les Illes Balears.

 

Article 3

Organització i règim jurídic

 

1. Correspon a la Sindicatura de Comptes la regulació del que

concerneix al seu govern, organització i personal, d'acord amb

aquesta llei i la resta de normativa aplicable.

 

2. El règim jurídic de la Sindicatura de Comptes s’ha de regular

mitjançant un reglament de règim interior, el projecte del qual

ha d’elaborar i aprovar la mateixa Sindicatura, i en correspon

l’aprovació definitiva al Parlament de les Illes Balears.

 

Article 4

Funcions

 

Són funcions de la Sindicatura de Comptes:

 

1. a) La fiscalització externa de l'activitat economicofinancera

i comptable del sector públic de les Illes Balears, vetllant que

estigui sotmesa als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i

economia. 

b) L'exercici de les competències que li delegui el Tribunal de

Comptes, en els termes prevists en la seva llei orgànica.

 

2. La Sindicatura de Comptes pot tenir, així mateix, funció

consultiva en relació amb els criteris a aplicar als supòsits

determinats de la seva funció fiscalitzadora, a la qual poden

accedir els ens del sector públic que hi estan sotmesos per la

via, la forma i el procediment que es determinin

reglamentàriament.

Article 5

ColAlaboració

 

1. La Sindicatura de Comptes, per a un compliment més eficaç

de les seves funcions, està facultada per:

 

a) Exigir de tots els qui estan subjectes a la seva acció

fiscalitzadora que proporcionin els antecedents, les dades,

els informes i els documents, qualssevol que en sigui el

suport, que consideri necessaris per al coneixement i la

comprovació deguts de l'acte fiscalitzable. La Sindicatura

pot establir, amb caràcter general, el format en què s’ha de

facilitar aquesta informació.

 

b) Inspeccionar i verificar, amb personal propi o aliè, tota

la documentació de les oficines públiques, llibres, metàlAlic
i valors, dependències, dipòsits, magatzems i, en general,

tots els documents, establiments i béns que consideri

necessaris. 

 

2. Quan la Sindicatura solAliciti colAlaboració, els requerits estan

obligats a prestar-la. En el cas que aquesta colAlaboració no es

presti o es produeixi qualsevol tipus d'obstrucció que

n’impedeixi o en dificulti l'exercici de les funcions, sempre que

es tracti d'actuació reiterada i intencional, la Sindicatura ha

d’assabentar d’aquesta circumstància el Parlament de les Illes

Balears, als efectes oportuns, i, a més, ha de comunicar aquest

incompliment als òrgans de govern de l'entitat de què es tracti,

per a l'exigència de les responsabilitats que pertoquin.
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3. La Sindicatura ha de ser informada de les auditories que

duguin a terme els subjectes integrants del sector públic de les

Illes Balears; d’aquests informes, n’hi ha de trametre una còpia.

Article 6

Coordinació

 

La Sindicatura de Comptes ha de coordinar la seva activitat

amb la del Tribunal de Comptes a fi de garantir la major

eficàcia i economia de la gestió i evitar la duplicitat en les

actuacions fiscalitzadores. Si en l'exercici de la seva activitat

fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes adverteix que hi ha

indicis de responsabilitat comptable, ho ha de posar en

coneixement del Tribunal de Comptes, als efectes que

s’enjudiciï.

  

TÍTOL II

FUNCIÓ FISCALITZADORA

 

Article 7

Contingut

 

En l'exercici de la seva funció fiscalitzadora corresponen a la

Sindicatura de Comptes les atribucions següents:

 

a) L'examen, la comprovació i la fiscalització del compte

general de l'Administració de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

 

b) L'examen, la comprovació i la fiscalització dels comptes

dels altres subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació.

 

c) L’examen, la comprovació i la fiscalització de les

modificacions de crèdit del pressupost.

 

d) La fiscalització dels contractes, qualsevol que en sigui el

caràcter, formalitzats pels diferents subjectes inclosos en el

seu àmbit d'actuació.

 

e) L'anàlisi i l’avaluació de la situació del patrimoni i dels

serveis prestats pel sector públic de les Illes Balears.

 

f) L'examen, la comprovació i la fiscalització dels comptes

i documents relatius a qualssevol ajuts de contingut

econòmic concedits pels subjectes inclosos en el seu àmbit

d'actuació, incloses les exempcions i bonificacions fiscals.

 

g) La fiscalització de la comptabilitat electoral en els termes

prevists en la legislació electoral.

 

Article 8

Abast de la funció fiscalitzadora

 

1. En compliment de la seva funció fiscalitzadora, la

Sindicatura de Comptes ha de verificar la submissió efectiva de

l'activitat economicofinancera dels subjectes inclosos en el seu

àmbit d'actuació als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i

economia.

 

2. La funció de fiscalització s'estén també al control de la

comptabilitat pública, i ha de verificar que reflecteixi de

manera fidel la realitat economicofinancera del subjecte

fiscalitzat.

 

Article 9

Tècniques de fiscalització

 

Per a l'exercici de la seva funció de fiscalització, la

Sindicatura de Comptes ha d’utilitzar les tècniques i els

procediments d'auditoria que siguin idonis per a la fiscalització

de què es tracti.

 

Article 10

Iniciativa i impuls dels procediments

 

1. La iniciativa fiscalitzadora correspon a la Sindicatura de

Comptes, que ha de desenvolupar el programa d'actuacions

aprovat pel Consell, d'acord amb el que preveu aquesta llei, i

l'execució del qual ha de permetre formar judici suficient sobre

la qualitat i regularitat de la gestió economicofinancera del

sector públic de les Illes Balears. Aquesta iniciativa no s’ha de

veure menyscabada pel dret de solAlicitud previst en els apartats

següents.

 

2. El Parlament de les Illes Balears, en ple o mitjançant la

comissió que tengui competències en matèria d’Hisenda i

Pressuposts, pot promoure l’activitat fiscalitzadora de la

Sindicatura de Comptes. Aquesta iniciativa pot referir-se a

qualsevol dels subjectes integrants del sector públic delimitats

per aquesta llei o a qualsevol perceptor o beneficiari d’ajuts

públics que en procedeixin.

 

3. De la mateixa manera, els integrants del sector públic

delimitats en l'article 2 poden interessar del Parlament que, per

acord de la comissió competent en matèria d'Hisenda i

Pressuposts, insti a la Sindicatura de Comptes la realització

d'actuacions fiscalitzadores respecte d’ells mateixos, mitjançant

els seus respectius òrgans de govern, en els termes que prevegi

el Reglament de règim interior de la Sindicatura. En el cas

d'entitats locals és necessari l’acord previ del ple de la

corporació, adoptat per majoria absoluta del nombre legal de

membres que l'integren.

 

4. Els procediments de fiscalització s’han de tramitar d'ofici, i

s'han d’ajustar a les prescripcions d’aquesta llei i disposicions

de desplegament i, si no n’hi ha, s’han d’aplicar les normes que

regulen el procediment administratiu comú. 

Article 11

Terminis de tramesa dels comptes

 

1. La conselleria competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts

ha de trametre el compte general de la comunitat autònoma a la

Mesa del Parlament i a la Sindicatura de Comptes abans del 31

d'agost immediat posterior a l'exercici econòmic a què fa

referència. 

 

2. Els comptes dels consells insulars i de les entitats locals de

les Illes Balears s’han de retre directament a la Sindicatura de

Comptes dins els trenta dies següents a aquell en què, d’acord

amb la normativa reguladora de les hisendes locals, hagin de

ser aprovats pels respectius òrgans de govern.

 

3. Els comptes dels altres subjectes integrants del sector públic

de les Illes Balears s’han de posar a disposició de la Sindicatura

dins els trenta dies següents a la data en què s’aprovin.

Article 12
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Informes o memòries de fiscalització

 

1. Els resultats de les actuacions fiscalitzadores s'han d’exposar

mitjançant informes o memòries, el contingut dels quals ha de

fer referència, principalment, a:

 

a) L'observança de l'ordenament jurídic i dels principis

comptables aplicables, com també la submissió de la gestió

economicofinancera als principis d'eficàcia, eficiència i

economia.

 

b) La racionalitat de la despesa, el grau d'execució dels

pressuposts i el compliment dels objectius proposats en els

diferents programes pressupostaris.

 

c) El resultat de la fiscalització dels contractes, la situació

i les variacions del patrimoni, l’aplicació de les

subvencions, els crèdits, els ajuts o avals, i que indiqui, si

n’és el cas, les incidències o desviacions observades

respecte dels motius que en varen justificar la concessió, i

les causes.

 

d) L'existència, si n’és el cas, d'infraccions, d’abusos o de

pràctiques irregulars, que s’hagin de corregir o sancionar.

 

e) Les mesures que, si n’és el cas, es proposin per a la

millora de la gestió econòmica i financera de les entitats del

sector públic de les Illes Balears.

f) Els vots particulars que, si n’és el cas, formulin els

síndics sobre el contingut, total o parcial, de l’informe.

 

2. El procediment per a l'elaboració, la tramitació i l’aprovació

dels informes o les memòries, l’ha de regular el Reglament de

règim interior al qual fa referència l'article 3 d’aquesta llei.

 

3. Aquests informes o memòries s’han de remetre al Parlament,

al subjecte fiscalitzat i al Tribunal de Comptes. Així mateix, la

Sindicatura de Comptes els ha de publicar en el Butlletí Oficial

de les Illes Balears després del darrer tràmit del Parlament.

 

4. L'informe definitiu sobre el compte general de

l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

i sobre els comptes generals de la resta de subjectes sotmesos

a fiscalització, d’acord amb el programa anual d'actuacions,

l’ha d’aprovar la Sindicatura de Comptes en el termini de sis

mesos comptadors a partir de la data en què els comptes

tenguin entrada en el Registre.

 

5. Els informes que facin referència a actuacions de

l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens que en

depenen han de ser objecte de debat parlamentari en la

comissió competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts, en la

forma que prevegi el Reglament de la cambra.

Article 13

Memòria anual

 

1. Dins els tres primers mesos de cada exercici econòmic la

Sindicatura de Comptes ha d’elaborar una memòria anual

descriptiva del conjunt d'actuacions desenvolupades durant

l'any anterior, en la qual s’ha de recollir una anàlisi global de

les conclusions derivades de l'acció fiscalitzadora, la proposta

de mesures que es considerin apropiades per a la millora de la

gestió economicofinancera del sector públic, com també

referència a les mesures o actuacions adoptades pels òrgans

competents en aquest sentit.

 

2. La memòria anual s’ha de remetre a la Mesa del Parlament,

als efectes que la traslladi a la comissió competent en matèria

d'Hisenda i Pressuposts. Aquesta comissió, en els termes que

prevegi el Reglament de la cambra i, si n’és el cas, amb la

compareixença prèvia del síndic major, pot adoptar les

resolucions que consideri oportunes.

  

TÍTOL III

ORGANITZACIÓ

 

Capítol I

Òrgans de la Sindicatura de Comptes

 

Article 14

Òrgans de la Sindicatura de Comptes

 

Són òrgans de la Sindicatura de Comptes:

 

a) El Consell.

b) Els síndics.

c) El síndic major.

d) La Secretaria General.

 

Article 15

Organització i funcionament del Consell

 

1. El Consell, com a òrgan colAlegiat de la Sindicatura, està

integrat pel síndic major, que el presideix, els síndics i el

secretari general, que actua amb veu, però sense vot.

 

2. El Consell no es pot constituir ni actuar sense l'assistència

del síndic major i el secretari general, o qui reglamentàriament

els substitueixin. En tot cas, és necessària la presència de tres

dels seus membres. Els seus acords s’han d’adoptar per majoria

dels assistents amb dret a vot.

 

3. Les reunions del Consell, que tenen caràcter reservat, s’han

de fer amb la periodicitat que el mateix consell estableixi, i

sempre amb la convocatòria prèvia del síndic major, per

iniciativa pròpia o quan ho solAliciti de manera raonada algun

dels membres.

Article 16

Funcions del Consell

 

Corresponen al Consell de la Sindicatura les funcions

següents:

 

a) Aprovar el projecte de Reglament de règim interior i

remetre'l al Parlament de les Illes Balears perquè el tramiti.

 

b) Adoptar les mesures i aprovar les disposicions que siguin

necessàries per a l'exercici de les comeses i el compliment de

les finalitats que la llei assigna a la Sindicatura.

 

c) Aprovar el projecte de pressupost de la Sindicatura, com

també les modificacions dels crèdits pressupostaris.

d) Aprovar el programa anual d'actuació de la Sindicatura.
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e) Determinar els criteris, les tècniques i els programes de feina

que s’han de desenvolupar per aconseguir la màxima eficàcia

en l'execució de l'activitat fiscalitzadora i la seva coordinació

amb la desenvolupada pel Tribunal de Comptes.

 

f) Aprovar els informes o les memòries elaborats per la

Sindicatura i la memòria anual d'actuacions.

 

g) Elegir entre els seus membres el síndic major i proposar-ne

el nomenament.

 

h) Nomenar i remoure el secretari general.

 

i) Resoldre els recursos administratius d'alçada que s'interposin

contra actes i resolucions dels òrgans de la Sindicatura.

 

j) Determinar les àrees en les quals s'organitza la Sindicatura i

adscriure-hi els síndics i el personal que correspongui.

 

k) Aprovar la relació de llocs de treball de la Sindicatura i

l'oferta d'ocupació pública corresponents, com també les bases

i convocatòries que se'n derivin.

 

l) Contractar obres, serveis, subministraments i altres

prestacions de caràcter plurianual o la quantia dels quals superi

la que es determini reglamentàriament.

 

m) Autoritzar acords de colAlaboració amb el Tribunal de

Comptes, òrgans de control extern o qualsevol altre tipus

d'entitat o institució.

 

n) Assabentar el Parlament i, si n’és el cas, els tribunals de

justícia dels casos de manca de colAlaboració o d'obstrucció que

impedeixi o dificulti l'exercici de les funcions de la Sindicatura.

 

o) La resta de funcions que se li assignin expressament per

disposició legal.  

Article 17

Elecció dels síndics

 

1. Els síndics, en nombre de tres, els ha d’elegir el Parlament

de les Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres

cinquenes parts dels seus membres, entre persones de

competència reconeguda que estiguin en possessió d'algun dels

títols de llicenciat en dret, economia, administració i direcció

d'empreses, professor mercantil o equivalents, o pertanyin a

cossos de funcionaris per a l'ingrés dels quals s'exigeix titulació

acadèmica superior, i comptin amb més de deu anys

d'experiència professional acreditada.

 

2. La durada del mandat és per un període de sis anys, i poden

ser reelegits.

Article 18

Incompatibilitats dels síndics

 

1. Els síndics han d’exercir les seves funcions en règim de

dedicació absoluta i exclusiva, de manera que el càrrec de

síndic és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra activitat

pública o privada, que no sigui l'administració del seu propi

patrimoni personal o familiar.

 

2. El càrrec de síndic és incompatible, a més, amb els següents:

 

a) Diputat del Parlament de les Illes Balears.

 

b) Diputat del Congrés dels Diputats o senador.

                

c) Qualsevol càrrec amb mandat representatiu.

 

d) Qualsevol càrrec polític o de la funció pública de l'Estat,

de les comunitats autònomes o entitats locals, i les seves

entitats, organismes i empreses públiques o vinculades,

qualsevol que en sigui la forma jurídica.

 

e) Membre de qualsevol dels organismes assessors o

consultius de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

f) Desenvolupament de funcions directives o executives en

un partit polític, central sindical, organització empresarial

o colAlegi professional.

 

3. Això no obstant, el càrrec de síndic és compatible amb les

activitats de producció i creació literària, artística, científica o

tècnica i les publicacions que en deriven, com també amb la

colAlaboració i assistència ocasional com a ponent a congressos,

seminaris, jornades, conferències o cursos de caràcter

professional, sempre que no siguin conseqüència d'una relació

de feina o de prestació de serveis o puguin suposar menyscapte

del compliment estricte dels seus deures. Sota condicions

idèntiques, és igualment compatible la seva participació en

activitats d'entitats culturals, docents, científiques o benèfiques

que no tenguin ànim de lucre.

 

Article 19

Abstenció i recusació dels síndics

 

1. Són aplicables als síndics les causes d'abstenció i recusació

previstes en el capítol III del títol II de la Llei 30/1992, de 26

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques

i del procediment administratiu comú.

 

2. A més, els síndics s'han d’abstenir de la fiscalització de

qualsevol acte o procediment en el qual hagin tengut

intervenció o participació anteriorment a la seva designació

com a membre de la Sindicatura de Comptes.

 

Article 20

Règim de la condició de síndic

 

1. En l'exercici de les seves funcions, els síndics gaudeixen

d'independència i inamovibilitat i tenen la condició d'autoritat

pública.

 

2. La designació com a síndic implica, si n’és el cas, passar a

la situació de serveis especials o equivalent en la carrera o cos

de procedència.

 

3. La responsabilitat disciplinària dels síndics s’ha de regular

en el Reglament de règim interior i declarar-la correspon al

Parlament de les Illes Balears.

 

Article 21

Funcions dels síndics
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Correspon als síndics, com a òrgans unipersonals de la

Sindicatura de Comptes, l'exercici de les funcions següents:

 

a) Dirigir les actuacions de control extern de les àrees que els

hagin estat assignades.

 

b) Assistir a les reunions que dugui a terme el Consell de la

Sindicatura.

 

c) Elevar al síndic major les propostes de directrius tècniques

específiques de les actuacions que tengui assignades, a fi de

sotmetre-les a la consideració del Consell.

 

d) Sotmetre a la consideració del Consell de la Sindicatura,

amb la tramesa prèvia al síndic major, les actuacions a dur a

terme en relació amb el seu àmbit d'actuació, per incloure-les

en el programa anual.

e) Elevar al síndic major els resultats de les fiscalitzacions

realitzades perquè el Consell les debati i, si n’és el cas, les

aprovi.

 

f) Aprovar les propostes que els formulin les unitats de

fiscalització que en depenen.

 

g) Les altres funcions que els encomanin el Consell, el síndic

major o les que els puguin correspondre d'acord amb el que

disposa aquesta llei. 

Article 22

Pèrdua de la condició de síndic

 

1. Els síndics en perden la condició per les causes següents:

 

a) Acabament del mandat.

b) Renúncia.

c) Incapacitat o inhabilitació declarada per sentència ferma.

d) Incompatibilitat sobrevinguda o incompliment dels seus

deures, apreciats pel Ple del Parlament per majoria de tres

cinquenes parts dels seus membres.

 

2. En els casos a) i b) de l'apartat anterior, el síndic continua en

l'exercici de les seves funcions fins que hagi pres possessió qui

l’hagi de succeir. En el supòsit de l'apartat d) és preceptiva

l'audiència de la persona interessada i l’informe del Consell de

la Sindicatura, amb caràcter previ a l'adopció de l'acord per part

del Parlament.

 

3. Si es produeixen vacants abans de l’acabament del mandat,

el síndic major ho ha de posar en coneixement del president del

Parlament, als efectes que, d’acord amb el que disposa aquest

títol, es faci la designació corresponent, pel temps que resti de

mandat.

Article 23

Designació i mandat del síndic major

 

1. El síndic major és nomenat pel president de la comunitat

autònoma, d'entre els síndics elegits pel Parlament, i a proposta

del Consell de la Sindicatura.

 

2. El període de mandat del síndic major es de tres anys, i pot

ser reelegit. Durant l'exercici del càrrec ha de desenvolupar les

seves funcions amb plena independència, i només pot ser

remogut del càrrec per alguna de les causes que determinen la

pèrdua de la condició de síndic.

 

3. En els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre

supòsit en què així pertoqui per disposició legal, el síndic major

serà substituït, temporalment, pel síndic de major antiguitat, i

en cas d'igualtat, pel de major edat.

 

Article 24

Atribucions del síndic major

 

El síndic major exerceix la representació de la Sindicatura

de Comptes davant qualsevol instància o institució, i li

correspon exercir les funcions següents:

 

a) Convocar i presidir el Consell, dirigir-ne les deliberacions i

decidir amb el vot de qualitat els empats que es puguin produir.

 

b) Coordinar les tasques que han de desenvolupar els síndics,

d’acord amb les àrees en les quals s'hagi organitzat la

Sindicatura i amb el programa d'actuacions aprovat pel Consell.

 

c) Autoritzar, amb la seva firma, els informes, les memòries o

qualsevol altre document que s’hagi de remetre al Parlament,

a òrgans de govern del sector públic de les Illes Balears o al

Tribunal de Comptes.

 

d) Comparèixer davant de la comissió parlamentària competent

en matèria d'Hisenda i Pressuposts per exposar tots els

aclariments i les dades que siguin necessaris en relació amb els

informes, les memòries o els dictàmens, i, en tot cas, pot estar

acompanyat pel síndic que hagi dirigit les actuacions i pel

personal de la Sindicatura que estimi convenient.

 

e) Exercir la direcció superior del personal al servei de la

Sindicatura i resoldre els procediments d'accés a la funció

pública i els de provisió de llocs de feina, i li correspon, així

mateix, l'exercici de la potestat disciplinària, llevat de la

destitució o separació del servei i l'acomiadament, que són

competència del Consell de la Sindicatura.

 

f) Contractar les obres, els serveis, els subministraments i altres

prestacions necessàries per al funcionament de la Sindicatura,

que no siguin de caràcter plurianual ni superin la quantia

assenyalada reglamentàriament.

 

g) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i

ordenar pagaments, com també autoritzar els documents

pressupostaris d'ingressos i despeses.

 

h) Les altres funcions que li corresponguin en virtut d’aquesta

llei i del Reglament de règim interior de la Sindicatura, o li

delegui el Consell.

 

i) Qualsevol altre assumpte no atribuït expressament a altres

òrgans de la Sindicatura, i li correspon resoldre sobre aquells

assumptes que, essent competència del Consell, s’hagin de

resoldre per motius d'urgència i no en permetin la convocatòria,

al qual s’ha de donar compte en la primera reunió que dugui a

terme, perquè els ratifiqui.

 

Article 25

Nomenament i cessament del secretari general
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1. El secretari general és nomenat pel Consell de la Sindicatura,

entre els qui, comptant amb titulació universitària superior,

tenguin competència i experiència reconegudes en la matèria

pròpia de les seves funcions o similars.

 

2. Disposar-ne el cessament correspon igualment al Consell, i

la renovació d’aquest no implica el cessament automàtic del

secretari general.

 

Article 26

Règim del secretari general

 

1. El secretari general, que té la condició d’alt càrrec, està

sotmès al mateix règim d'incompatibilitats i causes d'abstenció

i recusació establertes per als síndics.

 

2. El nomenament com a secretari general implica, si n’és el

cas, passar a la situació de serveis especials o equivalent en la

carrera o cos de procedència.

 

Article 27

Funcions

 

1. La Secretaria General de la Sindicatura de Comptes, amb

dependència orgànica del síndic major, és l’òrgan d'assistència

tècnica i administrativa a la resta d'òrgans de la Sindicatura, i

també la dipositària de la fe pública dels seus acords i

resolucions.

 

2. Correspon a la Secretaria General l'exercici de les funcions

de direcció dels serveis administratius de la Sindicatura,

organitzar-ne i coordinar-ne el funcionament, i, específicament,

exerceix les atribucions següents:

 

a) Prestar assessorament al Consell i als altres òrgans de la

Sindicatura.

b) Redactar les actes i dur a terme les actuacions

necessàries per fer efectius els acords del Consell.

c) Autoritzar, amb la seva firma, els certificats que

expedeixi la Sindicatura.

d) Elaborar l'avantprojecte de pressupost, i també la

liquidació.

e) Tenir a càrrec seu la comptabilitat i la gestió econòmica

pressupostària de la Sindicatura.

f) Redactar el projecte de memòria anual.

g) Fer-se càrrec de l'arxiu i la conservació de documents.

h) Qualssevol altres que li assignin o deleguin el síndic

major o el Consell, especialment amb vista a la direcció del

personal al servei de la Sindicatura.

 

Capítol II

Personal al servei de la Sindicatura

 

Article 28

Règim jurídic

 

1. La Sindicatura de Comptes ha de disposar del personal que

sigui necessari per al desenvolupament de les funcions que té

legalment atribuïdes.

 

2. El personal al servei de la Sindicatura es regeix pel que

disposen aquesta llei i el Reglament de règim interior; en allò

que no s’hi preveu, li és aplicable el règim establert amb

caràcter general per al personal al servei de l'Administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 29

Àrees funcionals

 

1. La Sindicatura de Comptes s'estructura en àrees funcionals

al capdavant de les quals hi ha un cap d'àrea, d’acord amb el

que disposi el Reglament de règim interior.

 

2. Els llocs de cap d'àrea funcional s’han de proveir entre

funcionaris públics que pertanyin a cossos o escales de

característiques adequades, d’acord amb el que estableixi la

relació de llocs de treball.

 

3. Mentre ocupin aquests llocs els funcionaris queden en la

seva administració i cos o escala d'origen en situació de serveis

especials, sense que la prestació de serveis a la Sindicatura

impliqui, per si mateixa, la integració als cossos de personal

d'aquesta.

 

4. Aquests funcionaris, una vegada acabada la seva vinculació

amb la Sindicatura, s’han de reintegrar en la seva administració

en el cos o escala d'origen.

 

Article 30

Personal de la Sindicatura

 

El personal de la Sindicatura de Comptes està integrat per:

 

a) Funcionaris: de carrera o interins.

b) Personal eventual.

c) Personal laboral, en les seves diferents modalitats.

 

Article 31

Classes de funcionaris de carrera

 

1. Els funcionaris de carrera de la Sindicatura de Comptes

s'agrupen en cossos generals d'administració i cossos especials

de caràcter facultatiu.

 

2. Correspon als funcionaris dels cossos generals

d'administració el compliment de funcions administratives,

siguin de gestió, execució, control o intervenció administrativa,

organització, registre i conservació de documents, maneig

d'equips informàtics i, en general, tasques encomanades als

serveis generals de la Sindicatura i de suport i assistència als

serveis d'auditoria. 

 

3. Els funcionaris dels cossos especials fan les funcions de

fiscalització pròpies de cada una de les àrees d'auditoria.

 

Article 32

Cossos generals
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Els funcionaris dels cossos generals d'administració se

subdivideixen en:

Titulats superiors: grup A.

Titulats mitjans: grup B.

Administratius: grup C.

Auxiliars: grup D.

Subalterns: grup E.

 

Article 33

Cossos especials

 

Els funcionaris dels cossos especials se subdivideixen en:

Auditors: grup A.

Ajudants d'auditoria: grup B.

Article 34

Relació de llocs de treball i oferta d'ocupació

 

1. La Sindicatura de Comptes ha d’aprovar una relació de llocs

de treball permanents, que n’ha d'incloure la denominació i les

característiques essencials, les retribucions i els requisits per

proveir-los.

 

2. Els llocs de feina dotats pressupostàriament que no puguin

ser coberts amb el personal existent en la Sindicatura en

constitueixen l’oferta pública d'ocupació.

TÍTOL IV

RÈGIM COM PTABLE I PRESSUPOSTARI

 

Article 35

Règim comptable i patrimonial

 

1. La Sindicatura de Comptes està subjecta al règim de

comptabilitat pública, que s'ha d’establir de manera

independent i segregada de la pròpia del Parlament.

 

2. La Sindicatura assumeix les seves competències i facultats

sobre els béns i drets que tengui adscrits, se li adscriguin o

adquireixi per qualsevol títol. La titularitat d'aquests béns i

drets és, en tot cas, de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

Article 36

Règim pressupostari

 

1. La Sindicatura ha d’elaborar i aprovar el seu projecte de

pressupost i l’ha de remetre al Govern de les Illes Balears, a

efectes que l’incorporin, com a secció independent, al Projecte

de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

 

2. L'execució d’aquest pressupost, després de la seva aprovació

pel Parlament de les Illes Balears, correspon als òrgans de la

mateixa Sindicatura. 

 

3. Juntament amb la memòria anual d'activitats a la qual fa

referència l'article 13 d’aquesta llei, la Sindicatura de Comptes

ha de remetre al Parlament la liquidació del pressupost

corresponent a l'exercici anterior.

4. Trimestralment, la Sindicatura comunicarà al Parlament les

modificacions de crèdit del pressupost.

TÍTOL V

RELACIONS INSTITUCIONALS

 

Article 37

Relacions amb el Parlament de les Illes Balears

 

1. Les relacions de la Sindicatura de Comptes amb el Parlament

de les Illes Balears s’han de produir a través de la comissió

competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts.

 

2. Els síndics hauran de comparèixer davant de qualssevol dels

òrgans del Parlament totes les vegades que siguin requerits per

informar dels assumptes que els solAlicitin.

Article 38

Relacions amb l'Administració de la comunitat autònoma

de les Illes Balears

 

Les relacions de la Sindicatura de Comptes amb

l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

s’han de dur a terme mitjançant el conseller competent en

matèria d'Hisenda i Pressuposts.

Article 39

Relacions amb els altres subjectes integrants del sector

públic de les Illes Balears

 

Les relacions de la Sindicatura de Comptes amb els altres

subjectes integrants del sector públic de les Illes Balears s’han

de canalitzar a través de l'òrgan que n’exerceixi la

representació, d’acord amb la normativa que sigui aplicable.

 

Article 40

Relacions amb el Tribunal de Comptes

 

La Sindicatura de Comptes ha de canalitzar, a través del

síndic major, les relacions amb el Tribunal de Comptes,

d’acord amb el que preveu la normativa que el regula.

 

Disposició addicional primera

Procediment administratiu

 

1. En matèria de procediment i forma dels actes i de les

disposicions dels òrgans de la Sindicatura de Comptes no

adoptats en l'exercici de la seva funció fiscalitzadora, com

també en el cas de recursos contra aquests, són aplicables, en

defecte del que disposen aquesta llei i el Reglament de règim

interior, les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i

del procediment administratiu comú, i també les de la Llei

3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

2. Els acords i les resolucions no adoptats en exercici de funció

fiscalitzadora pel Consell de la Sindicatura exhaureixen la via

administrativa, i són susceptibles de recurs contenciós

administratiu.

 

3. Correspon a la Sindicatura de Comptes l'execució dels seus

propis actes, que durà a terme amb la colAlaboració, si fos

necessària, de l'Administració de la comunitat autònoma. 
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4. La resolució dels procediments de revisió d'ofici i del recurs

extraordinari de revisió correspon al Consell de la Sindicatura.

 

Disposició addicional segona

Dret supletori en matèria fiscalitzadora

 

En l'exercici de les funcions de fiscalització i consultiva, la

Sindicatura de Comptes es regeix, amb caràcter supletori al que

disposa aquesta llei, per les disposicions contingudes en les

lleis que regulen el Tribunal de Comptes i la seva organització

i funcionament.

  

Disposició addicional tercera

Referències normatives al Tribunal de Comptes

 

Les referències al Tribunal de Comptes que conté la

normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears s'han

d’entendre fetes a la Sindicatura de Comptes, sense perjudici de

les atribucions que, amb caràcter general, li corresponen.

 

Disposició addicional quarta

Reglament de règim interior

 

En desplegament d’aquesta llei, i en el termini de sis mesos

des que entri en vigor, el Consell de la Sindicatura ha d’aprovar

un projecte de Reglament de règim interior, que reguli

l'organització, el funcionament i el règim jurídic de la

Sindicatura, i l’ha d’elevar al Parlament, als efectes que el

tramiti.

 

Disposició addicional cinquena

Contractació externa

 

La Sindicatura de Comptes, en l'àmbit de les seves

competències i per al desenvolupament de determinades

actuacions, pot contractar amb empreses o professionals,

d’acord amb el que preveu la legislació reguladora dels

contractes de les administracions públiques.

 

Disposició derogatòria

Derogació

 

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o

inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei i, en especial,

la Llei 1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura de Comptes

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la Llei 8/1991,

de 20 de març, que la modifica.

 

Disposició final

Entrada en vigor

 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-la publicada

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 23 de març del 2004.

El secretari primer:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 23 de març del 2004,

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

4518/04, relativa a promoció turística als mercats emergents,

i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a intensificar la promoció turística en els mercats

emergents i també en els països del nostre entorn com França,

Itàlia i Portugal, per tal d'aconseguir un major nombre de

turistes que permeti una major diversificació turística".

A la seu del Parlament, 26 de març del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de març del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm. 646/04,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació

hospitalària.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Aina Maria

Salom i Soler.

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

Sra. Consellera de Salut i Consum, Aina Maria Castillo i

Ferrer.

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

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

i Els Verds, l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i Hble. Sr. Miquel

Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles Sres. Aina

Maria Salom i Soler i Aina Maria Castillo i Ferrer.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
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FORMULADES EN EL PLE

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. 1269/04, de

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

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a darrera

edició de FITUR. (BOPIB 32 de 5 de març 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 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1345/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb l'excedent de

l'ecotaxa. (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 Turisme.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1350/04, de

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

Popular, relativa a implantació del sistema DELTA. (BOPIB

33 de 12 de març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sra. Vicepresidenta

del Govern de les Illes Balears i Consellera de Relacions

Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1486/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a valoracions del mercat turístic alemany.

(BOPIB 34 de 19 de març 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 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1493/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a fira de turisme de Berlín.

(BOPIB 34 de 19 de març 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 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 34 de 19 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 5 d'abril 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. 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. (BOPIB

34 de 19 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.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril 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 2

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 34 de 19 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 5 d'abril 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. 1488/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a institut Ramon Llull. (BOPIB

34 de 19 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 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta 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". (BOPIB 34 de 19 de març 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 5 d'abril 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. 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. (BOPIB 34 de 19 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 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE 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. (BOPIB

34 de 19 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 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 34 de 19 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 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 34 de 19 de març del 2004).



BOPIB núm. 37 -  14 d'abril del 2004 1053

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 34 de 19 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.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de març del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 1293/04, del

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

política de protecció d'espais naturals del Govern de les Illes

Balears. (BOPIB núm. 33 de 12 de març del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

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

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Jurament o promesa dels nous diputats.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

23 de març del 2004, juraren o prometeren el seu càrrec els

diputats següents: Hble. Sr. Francisco Molina i Fresneda, Hble.

Sr. Eduardo Puche i Castillejo i Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi

i Castell.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament, en sessió de dia 1

d'abril  del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició no

de llei RGE núm. 2476/03, relativa a subministrament elèctric

a la zona d'Artà i Capdepera, amb les esmenes RGE núm.

1824/04 i 1828/04, del Grup Parlamentari Popular, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a defensar el dret dels ciutadans d’Artà i

Capdepera a gaudir de nous comptadors de llum, d’acord amb

la legislació vigent, i obligar a l’empresa distribuïdora a

subministrar-los corrent d’una manera immediata, de la manera

tècnica que es cregui més oportuna, sempre que sigui

respectuosa amb el medi ambient.

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

les Illes Balears a elaborar un estudi per analitzar si a partir

d’ara les noves línies aèries d’alta tensió poden ser substituïdes

per línies soterrades. Aquest estudi el presentarà pel seu estudi

al Parlament en el transcurs del proper període de sessions.

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

l’Estat a modificar l’actual marc retributiu de les activitats de

transport i distribució d’energia elèctrica per tal de possibilitar

el soterrament de les esteses elèctriques a les empreses titulars

d’aquestes activitats en condicions econòmicament viables.”

A la seu del Parlament, 2 d'abril del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Josep M. Mayans i Serra.



1054 BOPIB núm. 37 -  14 d'abril del 2004

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament, en sessió de dia 1

d'abril  del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició no

de llei RGE núm. 761/043, relativa a prefixos d'informació

telefònica quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears a posar en coneixement de l’Administració

General de l’Estat, conformement amb l’establert a l’article 46

de la Llei 1/1998 de 10 de març, de l’Estatut dels Consumidors

i Usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a

través de les vies i dels procediments establerts, la vulneració

dels drets dels consumidors i usuaris que suposa la insuficient

informació relativa a les diferents empreses que ofereixen

informació telefònica, així com dels serveis concrets que cada

una d’elles presta, i de les tarifes i el cost d’aquestes; perquè

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

o preventives oportunes per garantir els drets de tots els

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

A la seu del Parlament, 1 d'abril del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Josep M. Mayans i Serra.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE

núm. 643/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i

Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estand de

les Illes Balears a FITUR. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del

2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de març del 2004, debaté la Pregunta RGE

núm. 644/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i

Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió

amb responsables dels consells insulars. (BOPIB núm. 30 de 20

de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 1 d'abril del 2004, rebutjà la Proposició no de

llei RGE núm.  2264/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a cooperatives agràries. (BOPIB núm. 13

de 10 d'octubre del 2003).

La votació obtengué el resultat següent:

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

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 7 d'abril del 2003.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant

la Comissió de Turisme, sobre el disseny, la composició i

l'elecció dels elements que configuren l'estand presentat a la

Fira de Turisme de Madrid, FITUR (RGE núm. 647/04).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 25 de març del 2004, tengué lloc la

compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, qui,

acompanyat per gerent d'IBATUR, informà sobre el tema de

referència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1883/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia de

les Illes Balears. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

Palma, a 7 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de

les Illes Balears, sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia de

les Illes Balears.

Davant l'obertura d'un nou procés a nivell estatal de reforma

d'estatuts d'autonomia, el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre les

intencions d'impulsar una reforma de l'Estatut d'Autonomia de

les Illes Balears en aquesta legislatura.

Palma, a 1 d'abril del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1893/04, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1078/04, relativa a

compliment de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim

especial de les Illes Balears. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

Palma, a 7 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

1078/04, relativa a compliment de la Llei 30/12998, de 29 de

juliol, de règim especial de les Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears declara que la Llei

30/98 de Règim Especial de les Illes Balears és un instrument

adient per compensar els desavantatges de la insularitat i

proclama el seu compromís de donar suport a les iniciatives

necessàries per a la seva efectiva aplicació, en totes les seves

previsions.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el grau de

compliment de la llei és escàs i insatisfactori.

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

l’Estat, que es constituirà pròximament, a donar l’impuls

necessari per aconseguir el seu compliment.

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

Illes Balears a interessar fermament del Govern de l’Estat la

posada en marxa de les mesures previstes a la mateixa, dins un

clima de permanent diàleg i lleial colAlaboració institucional.

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

Illes Balears a impulsar un calendari de reunions d eles

comissions mixtes previstes a la llei i negociar una programació

temporal de la seva aplicació, assenyalant com a prioritats més

immediates:

5.1 Increment dels descomptes per a viatges als residents al

50%.

5.2 Pla energètic.

5.3 Inversions ferroviàries.

5 .4  P r o b le m à t i c a  d e l s  f i x o s  d i s c o n t inu s .

Desestacionalització.

5.5 Aigua i medi ambient.

5.6 Problemàtica dels desplaçats per raons sanitàries.

5.7 Indústria.

Palma, a 2 d'abril del 2004.

El portaveu suplent:

Francesc Quetglas i Rosanes.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1809/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a doblers gastats en l'autovia Inca-Manacor.

(Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1892/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a Setmana Internacional de la Moda a Madrid

(SIMM). (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1941/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

condicions de feina del funcionari Miquel Vidal Vidal. (Mesa

de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1942/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

compliment de funcions de Miquel Vidal Vidal. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1943/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contractació de la Sra. Sacramento Escobar Muñoz. (Mesa de

7 d'abril del 2004).



1056 BOPIB núm. 37 -  14 d'abril del 2004

RGE núm. 1944/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions dutes a terme per la Direcció General

d'Emergències. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1945/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unificar

els serveis 061 i 112. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1946/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans

especials de risc químic. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1947/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

sancionador de dos-cents milions d'euros. (Mesa de 7 d'abril

del 2004).

RGE núm. 1948/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adaptació

a la normativa comunitària en matèria d'emergències. (Mesa

de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1949/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

equivalència dels títols acadèmics. (Mesa de 7 d'abril del

2004).

RGE núm. 1950/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost

destinat a la nova seu de la Biblioteca de l'Estat a Mallorca.

(Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1951/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat de

la biblioteca pública de l'Estat. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1952/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal

de la Direcció General d'Interior. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1953/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal

de la Direcció General de Funció Pública. (Mesa de 7 d'abril

del 2004).

RGE núm. 1954/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal

de la Secretaria General Tècnica d'Interior. (Mesa de 7 d'abril

del 2004).

RGE núm. 1955/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis de

RPT. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1956/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició

de motos aquàtiques. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1957/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes als

ajuntaments per la seguretat a les platges. (Mesa de 7 d'abril

del 2004).

RGE núm. 1958/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions

entre la Conselleria d'Interior i els sindicats. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1959/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni

amb l'Ajuntament de Palma. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1960/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tríptics de

seguretat a les platges. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1961/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cessaments produïts a la Conselleria d'Interior. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1962/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de

contingència. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1963/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació i

dotació del fons de contingència. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1964/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides

pressupostàries per a la Conselleria d'Interior. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1965/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

modificació de crèdit. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1966/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a becaris

del Centre Balears Europa a BrusselAles. (Mesa de 7 d'abril del

2004).

RGE núm. 1967/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conflicte

de les barques que pesquen en aigües de Menorca. (Mesa de

7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1968/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

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

pesca de Menorca. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1969/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fira

Menorca Agroalimentària. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1970/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

distribució del senyal audiovisual. (Mesa de 7 d'abril del

2004).

RGE núm. 1971/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terminals

d'informació administrativa on-line a Mallorca. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1972/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
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i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terminals

d'informació administrativa on-line a Eivissa. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1973/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terminals

d'informació administrativa on-line a Menorca. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1974/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pressupost real RTB. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1975/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

programes del cor. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1976/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació

entre els més joves. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1977/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línia

editorial. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1978/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

polítiques actives d'ocupació real. (Mesa de 7 d'abril del

2004).

RGE núm. 1979/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

descomposició del SOIB. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1980/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla

estratègic sobre seguretat laboral. (Mesa de 7 d'abril del

2004).

RGE núm. 1981/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

prevenció a les petites i mitjanes empreses. (Mesa de 7 d'abril

del 2004).

RGE núm. 1982/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

convocatòries fetes de reunions entre la Conselleria d'Interior

i els sindicats. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1983/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions

entre la Conselleria d'Interior i els sindicats. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1988/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a avaluació de les fumigacions contra la

processionària. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1989/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions de control de la processionària.

(Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1990/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a començament de les obres de remodelació del

torrent de Can Alou. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1991/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a serveis d'inspecció pel compliment del decret

de riscos d'accidents amb substàncies perilloses. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 1992/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a Pla de feina pel compliment del decret de

riscos d'accidents amb substàncies perilloses. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

Palma, a 7 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins doblers porta gastats el Govern de les Illes Balears -

entre projectes, estudis d'impacte ambiental, difusió, estudi de

les alAlegacions, etc.- en el projecte d'autovia entre Inca i

Manacor?

Palma, a 31 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes empreses de les Illes Balears han assistit a la

darrera edició de la Setmana Internacional de la Moda de

Madrid (SIMM) subvencionades pel Govern de les Illes

Balears?

Palma, a 2 d'abril del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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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 condicions de feina del funcionari Miquel

Vidal Vidal, pertanyent a la Direcció General d'Interior i

adscrit al Servei d'Inspecció del Joc o al que en realitat sigui,

pel que fa a l'horari, la ubicació del lloc de feina i les

característiques concretes de les seves funcions?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des del 15 de juny fins al 29 de febrer ha complert el seu

treball durant tot l'horari el funcionari Miquel Vidal Vidal,

pertanyent a la Direcció General d'Interior i adscrit al Servei

d'Inspecció del Joc o al que en realitat sigui?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el procediment emprat per a la contractació de

la Sra. Sacramento Escobar Muñoz, per l'administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, les seves empreses

públiques o qualsevol altra entitat jurídica dependent o

relacionada amb aquestes?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació d'actuacions dutes a terme per la

Direcció General d'Emergències amb les dades dels incendiaris

que obraven en poder del director general d'Emergències

segons declaracions d'ell mateix, recollides al diari Última

Hora de data 3 d'agost del 2003?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la situació de les negociacions entre la Conselleria

d'Interior i la Conselleria de Salut i Consum, per tal d'unificar

els serveis 061 i 112, amb expressió de les reunions

mantingudes i de la data d'aquestes?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació dels plans especials de riscs químics

aprovats pel Consell de Govern de les Illes Balears  i la data de

la seva aprovació?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines gestions ha dut a terme el president del Govern de

les Illes Balears amb el Ministeri d'Interior respecte d'un

expedient sancionador de dos-cents milions d'euros i quines són

les seves dates?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin coneixement té el president del Govern de les Illes

Balears d'un expedient que presumptament ha obert la

Comissió Europea al Regne d'Espanya per manca d'adaptació

a la normativa comunitària en matèria d'emergències?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins òrgans, serveis o departaments del Govern de les Illes

Balears poden homologar o acreditar l'equivalència de títols

acadèmics?

Palma, a 30 de març del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió pressupostària de la Direcció General

de Cultura per donar compliment als compromisos del conveni

subscrit entre el Ministeri d'Educació i Cultura i la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a la construcció de l'edifici

destinat a nova seu de la Biblioteca pública de l'Estat a

Mallorca (Resolució de 29 de juliol del 1999, BOE 197, de 18

d'agost)?

Desglossament detallat de les previsions de partides

destinades a dotació de personal necessari, manteniment de les

noves instalAlacions i adquisició de fons bibliogràfics.

Palma, a 30 de març del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troba el trasllat de la Biblioteca Pública

de l'Estat a l'edifici de Can Salas?

Palma, a 30 de març del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació nominal del personal que el dia 1 de

març del 2004 prestava els seus serveis a la Direcció General

d'Interior, amb especificació del seu lloc de feina?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació nominal del personal que el dia 1 de

març del 2004 prestava els seus serveis a la Direcció General

de Funció Pública, amb especificació del seu lloc de feina?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació nominal del personal que el dia 1 de

març del 2004 prestava els seus serveis a la Secretaria General

Tècnica, amb especificació del seu lloc de feina?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la relació nominal de tots els canvis d'RPT,

realitzats per la Conselleria d'Interior des del 3 de juliol del

2003 fins al dia d'avui?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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.

Quin és el nombre de motos aquàtiques que ha adquirit o

pensa adquirir durant el 2004 la Conselleria d'Interior per

millorar la seguretat a les platges?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la dotació pressupostària concreta prevista per la

Conselleria d'Interior destinada a ajudar els ajuntaments per

millorar la seguretat a les platges de les Illes Balears, amb

especificació del nombre de partida i dels criteris de

subvenció?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de reunions fetes per la Conselleria

d'Interior amb els sindicats, des de l'1 de juliol del 2003 fins al

31 de març del 2004, amb especificació del motiu i de la data

de la reunió, així com de la relació de les persones assistents?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha signat algun conveni amb l'Ajuntament de Palma per

tal que el seu personal participi en la realització de

determinades tasques a l'edifici de la Conselleria d'Interior?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa reeditar la Conselleria d'Interior els tríptics de

seguretat de les platges?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de cessaments produïts a la

Conselleria d'Interior des del 3 de juliol del 2003 fins al 31 de

març del 2004, amb especificació del nom de l'afectat i de la

causa del cessament?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té coneixement el conseller d'Economia, Hisenda i

Innovació de quines despeses concretes es dedicaran al fons de

contingència?
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Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines operacions ha fet o té previst fer el conseller

d'Economia, Hisenda i Innovació per a la creació i dotació del

fons de contingència?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Li ha estat solAlicitada al conseller d'Economia, Hisenda i

Innovació una modificació de crèdit per dotar o augmentar la

dotació de partides pressupostàries de la Conselleria d'Interior?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina modificació de crèdit té prevista o en tràmit el

conseller d'Economia, Hisenda i Innovació amb destí a la

Conselleria d'Interior i amb quina finalitat?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina tasca específica realitzaran els becaris contractats pel

Centre Balears Europa per a la seva oficina a BrusselAles?

Especificau-ne els noms i les funcions.

Palma, a 25 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines activitats ha realitzat la Direcció General de Pesca

del Govern de les Illes Balears per solucionar el conflicte de les

barques que pesquen a aigües de Menorca?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris seguirà la Direcció General de Pesca del

Govern de les Illes Balears per elaborar el Pla de pesca de

Menorca anunciat als mitjans de comunicació?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines raons tenia la Conselleria de Comerç per traslladar

la Fira Menorca Agroalimentària d'es Mercadal a Maó?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins recursos propis del Govern de les Illes Balears pensa

utilitzar per garantir la distribució de senya audiovisual a tot el

territori de l'arxipèlag balear?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quins centres administratius de Mallorca instalAlarà el

Govern de les Illes Balears els terminals d'informació

administrativa on-line derivats del conveni amb la Fundació

Universitària a Espanya?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quins centres administratius d'Eivissa instalAlarà el

Govern de les Illes Balears els terminals d'informació

administrativa on-line derivats del conveni amb la Fundació

Universitària a Espanya?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quins centres administratius de Menorca instalAlarà el

Govern de les Illes Balears els terminals d'informació

administrativa on-line derivats del conveni amb la Fundació

Universitària a Espanya?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pressupost real té el Govern de les Illes Balears per

finançar l'ens Ràdio Televisió de les Illes Balears (RTB)?

Especificau-ho partida per partida.

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris seguirà el Govern de les ILles Balears per

oferir programes del cor, però amb elegància a la futura

televisió autonòmica? Especificau la priorització de criteris.

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És possible que el partit setmanal que emetrà la futura

televisió autonòmica sigui el mateix que el Canal 2 de TVE, el

Canal de TV3 (catalana) i el Canal 9 (valenciana)? En cas

afirmatiu, quina solució proposa el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Qui decidirà la línia editorial dels informatius de la futura

televisió i ràdio autonòmiques si són comprats a empreses

exteriors al futur ens RTB?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines polítiques actives d'ocupació real ha realitzat la

Conselleria de Treball i Formació des del juliol del 2003 fins

a la data d'avui?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina opinió li mereix al conseller de Treball i Formació la

manifestació feta per responsables d'UGT amb referència que

el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) es troba en

fase de descomposició?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris i quins participants han participat en

l'elaboració del Pla estratègic de la Conselleria de Treball i

Formació sobre seguretat laboral?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com pensa implantar la Conselleria de Treball i Formació

la gestió de la prevenció a les petites i mitjanes empreses de les

Illes Balears?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de convocatòries de reunions fetes per

la Conselleria d'Interior als sindicats i viceversa, des de l'1 de

juliol del 2003 fins al 31 de març del 2004, amb especificació

del motiu i de la data de la convocatòria?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de reunions fetes per la Conselleria

d'Interior amb el sindicats, des de l'1 de juliol del 2003 fins al

31 de març del 2004, amb especificació del motiu i de la data

de la reunió, així com de la relació de les persones assistents?

Palma, a 30 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins estudis de seguretat i quina avaluació -i a càrrec de

quins professionals i quines entitats- s'ha fet de les fumigacions

que s'han dut a terme en el pla de control integral de la
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processionària, a cadascuna de les Illes, des del mes d'agost del

2003 fins a l'actualitat?

Palma, a 2 d'abril del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions estan previstes al llarg del 2004 pel que

fa al servei de control integral de la processionària a cadascuna

de les Illes?

Palma, a 2 d'abril del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan començaran les obres de canalització i remodelació

de la segona fase del torrent de Can Alou, a Portocolom, de

devers 650 metres de llargària?

Palma, a 2 d'abril del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins serveis d'inspecció i personal, funcionari o contractat,

es dedicaran a inspeccionar les empreses, les entitats i els

organismes que han de complir el Decret de mesures de control

dels riscos en accidents greus amb substàncies perilloses,

aprovat pel Govern de les Illes Balears el gener d'enguany?

Palma, a 2 d'abril del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pla de feina ha elaborat el Govern per al

desenvolupament del Decret de mesures de control dels riscos

en accidents greus amb substàncies perilloses, aprovat pel

Govern de les Illes Balears el mes de gener d'enguany?

Palma, a 2 d'abril del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2016/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a preparació davant la pneumònia asiàtica. (Mesa de

7 d'abril del 2004).

RGE núm. 2026/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a desbloqueig del pagament d'ajudes per

a la millora de les finques del Parc de Llevant. (Mesa de 7

d'abril del 2004).

RGE núm. 2027/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a insults per recollida de signatures

contra la política del Govern en matèria de normalització

lingüística. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

Palma, a 7 d'abril del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Estan preparats els hospitals de Can Misses i Monte Toro

per atendre casos de pneumònia asiàtica?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears desbloquejar el

pagament de les ajudes per a la millora de les finques als

propietaris del Parc Natural de Llevant, solAlicitades el 2003 i

que s'haurien de fer efectives el 2004?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

La diputada:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Comparteix el Sr. Conseller l'actitud del director general de

Política Lingüística que el dissabte dia 20 de març increpà amb

crits i insults a tres persones que recollien signatures contra la

política del Govern en matèria de normalització lingüística?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1894/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clausura

de l'Hotel Bahía Park, a contestar davant la Comissió de

Turisme. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1895/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obertura

de l'Hotel Bahía Park, a contestar davant la Comissió de

Turisme. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1896/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució

de la sentència de l'Hotel Bahía Park, a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1897/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixa del

Bahía Park, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa

de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1898/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

existències de Valldemossa Producciones, SL, a contestar

davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1899/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "xecs

bancaris" a l'adquisició de Costa Nord, a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1900/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plànols de

Costa Nord, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa

de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1901/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

documentació registral de Costa Nord, a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1902/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lliurament

de documentació de Costa Nord, a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

Palma, a 7 d'abril del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Quines passes ha fet el conseller de Turisme per tal de

donar compliment a la sentència que obliga al tancament

complet de l'Hotel Bahía Park?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Té constància el conseller de Turisme de si l'Hotel Bahía

Park, amb sentència ferma de clausura, obrirà les seves portes

totalment o parcialment?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Ha solAlicitat el conseller de Turisme a la sala contenciosa

administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes

Balears que l'ilAlustri en els dubtes que pugui tenir respecte de

l'execució de la sentència ferma de clausura de l'Hotel Bahía

Park?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Atesa l'existència de sentència ferma de clausura de l'Hotel

Bahía Park, ha estat donat de baixa dels registres administratius

com a explotació hostalera?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Amb quina finalitat es varen adquirir pel conseller de

Turisme totes les existències de Valldemossa Producciones,

SL?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Per quin motiu es va acordar a l'escriptura pública de 29 de

desembre del 1003 mitjançant la qual s'adquiria l'immoble

Costa Nord i d'altres béns, que els primers 900.000.- euros es

pagarien a la signatura d'aquesta mitjançant "xecs bancaris" en

lloc de fer una transferència o un únic xec no bancari? 

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Per fer la taxació de l'immoble de Costa Nord es varen fer

plànols propis pels serveis tècnics de la conselleria o es varen

utilitzar els aportats per la part venedora?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Al moment de la taxació de l'immoble de Costa Nord a la

Conselleria de Turisme, es disposava de la documentació del

Registre de la Propietat relativa a la finca exigida per la llei per

fer una taxació?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Per quin motiu el conseller de Turisme no envia al

Parlament de les Illes Balears la documentació que li ha estat

solAlicitada relativa a les valoracions i a l'adquisició de Costa

Nord?

Palma, a 31 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1812/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a paralització de la posada en

marxa de la Llei de qualitat de l'educació, amb solAlicitud de

tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 7 d'abril del 2004).

RGE núm. 1886/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a paralització de la LOCE, amb

solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports. (Mesa de 7 d'abril del 2004).

Palma, a 7 d'abril del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

L’any 2002, el Govern aprovava la Llei 10/2002, de 23 de

desembre de Qualitat de l’Educació (LOCE), que contenia

diverses i importants mesures referents a totes les etapes

d’ensenyament no universitari, a la funció docent i a

l’organització dels centres docents. La LOCE constitueix, per

l’abast de les mesures introduïdes, una vertadera reforma en

profunditat del sistema educatiu.

Molts d’aspectes de la LOCE (com per exemple els

“itineraris” d’Educació Secundària, la nova Prova General de

Batxillerat o l’equiparació de la religió a qualsevol altra

assignatura obligatòria a efectes de promoció) han donat lloc a

una important contestació entre importants sectors de

professorat, d’estudiants i de pares d’alumnes. A les Illes

Balears, a més a més, l’obligatorietat de les quatre hores

setmanals de llengua castellana (unida a la necessitat d’impartir

igual nombre d’hores en llengua catalana) suposa una important

complicació addicional.

Després de les darreres eleccions generals, és previsible

(ateses les declaracions públiques dels representants de la

formació política a qui correspondrà la tasca de governar) una

paralització de la posada en marxa de la LOCE, prevista per al

proper curs 2004-2005, per al seu replantejament. Aquesta

perspectiva fa aconsellable que l’administració autonòmica,  a

fi d’evitar confusions i esforços innecessaris, també paralitzi el

desplegament reglamentari i les actuacions administratives que

tenguessin com a fi l’aplicació de la LOCE de cara al proper

començament de curs.

Per tots aquests motius, el Grup d’Esquerra Unida i Els

Verds presenta la següent proposició no de llei:

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

Balears a paralitzar totes les actuacions que tenguin com a

finalitat l’aplicació, de cara al proper començament de curs, de

la Llei 10/2002, de Qualitat de l’Ensenyament.

Palma, a 31 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

El passat 23 de desembre de 2002 es publicava la Llei

Orgànica de Qualitat de l’Educació, llei que introduïa

significatives modificacions en l’ordenació del sistema educatiu

fins llavors existent.

Així mateix el desplegament d’una llei d’aquestes

característiques suposava una temporalització llarga i complexa

tal i com es fixava en el decret que n’establia el calendari

d’aplicació.

Per altra part, a l’estar transferides les competències

educatives a les comunitats autònomes els hi pertocava a

aquestes fixar, mitjançant la pertinent publicació de la

normativa, l’aplicació concreta dins el seu àmbit territorial.

L’esmentada llei no fou fruit del consens parlamentari i per

tant, era rebutjada des d’amples sectors polítics i socials.

El proper canvi de Govern, a l’Estat espanyol, a resultes

dels comicis del passat 14 de març ha introduït un nou element

en la dinàmica que s’encetà amb la promulgació d’aquesta llei,

car el partit actualment majoritari al Parlament espanyol, cridat

a formar nou Govern, ha anunciat la seva intenció de decretar

una moratòria de dos anys en l’aplicació de la llei prèvia a la

seva derogació o modificació substancial.

Aquesta situació pot generar confusió i incertesa dins la

comunitat educativa, per mor de l’absurd que suposaria que es

desenvolupés normativa que posteriorment hagués de ser

derogada.

Per tot això i pel bé de la racionalitat del nostre sistema

educatiu, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

presentem la següent proposició no de llei:

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

Illes Balears a paralitzar el desenvolupament normatiu previst

a la LOCE.

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

Illes Balears a fer les passes oportunes per evitar que l’actual

transitorietat afecti el menys possible el bon funcionament del

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

Illes Balears a derogar la normativa, que en aplicació de la

LOCE, ja s’hagi promulgat i que entri en contradicció amb la

moratòria, que s’anuncia, d’aplicació de l’esmentada llei.

Palma, a 1 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 2490/03, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ràtios per

aula. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

Educació Infantil: 91

Primària: 344

ESO: 20.

Palma, 3 de març del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 2634/03, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a caps de

departament de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOPIB

núm. 15 de 24 d'octubre del 2003).

Centre directiu: Secretaria General Tècnica

Cap departament de Gestió Econòmica

Margalida Coll i Real

Forma de provisió: SL

Cap de departament de l'Àrea Jurídico Administrativa

Miquel Manel Amorós i Navarro

Forma de provisió: SL

Centre directiu: Direcció General d'Administració

Educativa i d'Inspecció Educativa

Cap de departament d'Inspecció

Antonio González Navarro

Forma de provisió: SL

Centre directiu: Direcció General de Personal Docent

Cap departament de Personal Docent

Jaume Gil i Cuenca

Forma de provisió: SL

Centre directiu: Direcció General de Planificació i Centres

Cap departament de Planificació i Centres

Guillermo Estarellas Valls

Forma de provisió: SL.

Palma, 3 de març del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

C)

A les Preguntes RGE núm. 166/04, 167/04, 4611/03,

4612/03, 4613/03, 4476/03, 4477/03 i 4478/03, presentades

per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004, 23 de

12 de desembre del 2003 i 24 de 19 de desembre del 2003).

Mes de setembre del 2003: 989.016 i
Mes d'octubre del 2003: 1.020.361 i
Mes de novembre del 2003: 1.017.553 i
Mes de desembre del 2003: 1.032.380 i

Total any 2003: 11.796.105 i

Palma, 25 de febrer del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 178/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions centres

concertats a Mallorca. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del

2004).

Les intervencions programades per al mes d'octubre són les

següents:

Urologia: 6

Traumatologia: 0

Oftalmologia: 18

Ginecologia: 0

Cirurgia general: 3

Angiologia circulatòria vascular: 0

Palma, 25 de febrer del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 186/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

centres concertats a Mallorca. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener

del 2004).

Les intervencions que s'han realitzat en els Centres

concertats, se fan en l'àmbit del concert de cada Centre pel que

totes s'han de considerar en jornada extraordinària.

Palma, 25 de febrer del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 592/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a artèria

transversal de connexió d'aigua entre Palma-Andratx. (BOPIB

núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

S'adjunta còpia de l'informe realitzat per l'Àrea de

Construcció de data 19 de febrer del 2004.

Palma, 22 de març del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

L'informe esmentat a la resposta queda dipositat al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 657/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a xarxa

balear d'investigació del dolor d'esquena. (BOPIB núm. 30 de

20 de febrer del 2004).

L'estructura de la xarxa balear d'investigació del dolor

d'esquena està íntegrament finançada per la Fundació Kovacs,

que assumeix els costos derivats de l'organització i de la

Secretaria. Per tant, la xarxa no suposa cap cost estructural ni

per l'Ib-Salut, ni per a la Conselleria de Salut i Consum.

D'altra banda, Ib-Salut presta el seu suport a la xarxa, amb

els investigadors que la integren, a causa del seu caràcter balear

i perquè així, gràcies a la vessant d'ampliació pràctica que

suposa, es produeix una repercussió en la salut de la població

i en l'erari públic balear, ja que els mals d'esquena representen,

per la seva freqüència, un elevat cost.

Palma, 19 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 668/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció del PAC d'Eivissa Vila. (BOPIB núm. 30 de 20 de

febrer del 2004).

No està previst construir cap Punt d'Atenció Continuada en

aquesta ubicació. 

Palma, 19 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 671/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció del segon PAC d'Inca. (BOPIB núm. 30 de 20 de

febrer del 2004).

A Inca a partir d'un desdoblament de l'actual zona sanitària,

es preveu la construcció d'un nou centre de salut.

Actualment s'està tramitant la cessió del solar de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tràmit aquest que no

depèn directament de l'b-Salut. Com és lògic, el calendari

d'actuacions està condicionat a la cessió efectiva del solar. 

Palma, 19 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 680/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut del Secar de la Real.

(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Actualment s'està tramitant la cessió del solar de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tràmit aquest que no

depèn directament de l'Ib-Salut. Com és lògic, el calendari

d'actuacions està condicionat a la cessió efectiva del solar.

Pel que fa a la plantilla, està previst el següent equip mèdic:

2 metges de família, 2 infermeres i 1 auxiliar administratiu.

Palma, 19 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 687/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció del centre de salut de Cala Major. (BOPIB núm.

30 de 20 de febrer del 2004).

Una vegada el projecte ja ha estat informat favorablement

pels tècnics de l'Oficina de supervisió de l'Ib-Salut, actualment

s'està preparant tota la documentació  necessària per a la

convocatòria del concurs de licitació de les obres. Està previst

que aquest estiu ja puguin posar-se en marxa les obres. El

termini d'execució estimat en el projecte és de 14 mesos, de

manera que les obres podrien estar acabades a finals d'estiu del

2005.

En qualsevol cas, sempre s'ha de tenir en compte que

aquestes previsions són només estimatives, ja que en tot el

procés de tramitació hi intervenen en alguns casos factors que

s'escapen de la responsabilitat directa de l'Ib-Salut, com és el

cas del procés administratiu per a l'obtenció de les llicències

d'obra i d'activitat.

Pel que fa a la plantilla, està previst el següent equip mèdic:

6 metges de família, 2 infermeres, 1 pediatre, 3 auxiliars

administratius, 1 auxiliar d'infermeria, 1 comare i 1 treballador

social. 

Palma, 19 de març del 2004.
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La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 689/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció de l'Hospital de Menorca. (BOPIB núm. 30 de 20

de febrer del 2004).

El calendari d'actuacions pendents és el previst segons el

programa de treball. La data prevista de finalització de les

obres segons aquest programa és el 3 d'octubre del 2006. 

Palma, 19 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 690/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

quantificació construcció de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm.

30 de 20 de febrer del 2004).

L'import estimat que suposarà la modificació del projecte

de construcció de l'Hospital d'Inca motivada per la diferència

de cota deguda al torrent és de 964.054,75 euros. 

Palma, 19 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 691/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a reformes

de l'Hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer

del 2004).

Al llarg de l'any 2004, està previst realitzar a l'Hospital

Universitari de Son Dureta les següents obres:

- Substitució falsos sostres del Pavelló B (Maternal).

- Ampliació del segon accelerador lineal per a radioteràpia.

- Reforma central esterilització per a la implantació de

noves màquines.

- Reforma laboratoris.

- Adequació instalAlacions aire condicionat i calefacció .

Palma, 19 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 692/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció al nou hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 30 de

20 de febrer del 2004).

En aquests moments s'està redactant el projecte modificat

per adaptar el projecte de reforma i ampliació existent a les

exigències del nou solar on finalment es construirà l'hospital.

Serà aquest projecte, que es preveu que estigui ja redactat el

proper mes de juny, el que doni una estimació del termini que

efectivament poden durar les obres. Només aleshores tendrà

sentit fer una previsió de les dates d'acabament de les obres i

entrada en funcionament del nou hospital. 

Palma, 19 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 705/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Pla

director de clavegueram de Vila (Eivissa). (BOPIB núm. 30 de

20 de febrer del 2004).

En resposta a la seva pregunta escrita formulada mitjançant

escrit de data 25 de febrer del 2004, se li informa que la

competència en matèria de clavegueram és de caire municipal,

essent aquest l'Ajuntament d'Eivissa.

Palma, 18 de març del 2004.

La directora de l'IBASAN:

Bàrbara Mestre i Mora.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 706/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions a la depuradora de Vila (Eivissa). (BOPIB núm. 30

de 20 de febrer del 2004).

Actualment s'estan duent a terme les següents actuacions a

la depuradora d'Eivissa:

- Esmena de deficiències tècniques, segons auditoria feta

per l'empresa IDOM.

- Obres d'emergència a l'emissari submarí.

- Construcció d'un dipòsit de regulador (en fase de

licitació).

- En data 16 d'octubre del 2003 es va signar un protocol de

colAlaboració per solucionar els problemes d'aigües a la ciutat

d'Eivissa. Les institucions que es varen implicar varen ser:

Ministeri de Medi Ambient, Consell Insular d'Eivissa i

Formentera, Conselleria de Medi Ambient i Ajuntament

d'Eivissa. 

Palma, 27 de febrer del 2004.

La directora de l'IBASAN:

Bàrbara Mestre i Mora.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 707/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

justificació de la modificació de la conducció d'aigua Llubí-

Crestatx-Pollença. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
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La modificació de la conducció d'aigua Llubí-Crestatx-

Pollença es fonamenta en la distinta filosofia mediambiental

que inspira les actuacions i decisions hídriques de l'actual equip

de govern. El projecte anterior en darrer terme, suposava

aprofitar aigua de les Fonts Ufanes, i per tant, que aquesta

aigua no recarregués de forma natural la zona humida del Parc

de S'Albufera i altres aqüífers de la mateixa zona. Hem de

recordar que la preservació d'aquesta zona humida resulta un

mandat legal inexcusable. L'actual consell d'Administració

d'IBAEN i en particular, el seu President, mai adoptarà una

decisió que pugui perjudicar al Parc Natural de S'Albufera ni

als aqüífers de la mateixa zona.

Per altra banda, respecte a les qüestions jurídiques, l'acta

esmentada indica textualment "reflexionant sobre el possible

incompliment d'un conjunt de qüestions de caràcter jurídic".

Aquestes reflexions es varen basar en les alAlegacions que el

seu dia va presentar l'Ajuntament de Sa Pobla, dins aquest

procediment. Dins les esmentades alAlegacions es recordava que

l'obra autoritzada al Pla Hidrològic literalment es titulava

"conducció Llubí-Badía d'Alcúdia", i en realitat el projecte,

canviant completament la literalitat de la previsió de la

conducció, es dirigia cap a Crestatx, on hi havia diversos pous

de captació i també d'infiltració d'aigua de Les Fonts Ufanes i

desprès cap a la Badia de Pollença.

Així mateix, aquestes alAlegacions recordaven l'article 129

de la Llei d'Aigües, el qual declara específicament que la

legitimació derivada de la inclusió dins el Pla Hidrològic, que

com hem vist, es qüestionava, en cap cas implicava exoneració

d'avaluació d'impacte ambiental. S'afirmava que l'article 5.9 de

l'annex III, del Decret 4/86 exigeix avaluació d'impacte

ambiental pels aqüeductes i conduccions d'aigües residuals amb

capacitat per més de 5.000 habitants.

Palma, 10 de març del 2004.

El secretari de l'IBAEN:

Enrique Ramón Bril.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 710/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

organismes encarregats de medicions electromagnètiques.

(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Es pregunta quins organismes independents han realitzat

medicions electromagnètiques per dur a terme l'ampliació de la

subestació de Bunyola i la nova subestació Es Gas de Sóller,

per comprovar el compliment de la Recomanació

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

electromagnètics.

En primer lloc, s'ha de dir que tant l'ampliació de la

subestació de Bunyola com la nova subestació de Sóller no

s'han iniciat, entre altres motius que no venen al cas que ens

ocupa, per falta de llicències municipals etc. Les mesures de

camps electromagnètics, per tant, no s'han pogut realitzar.

El que sí s'han efectuat son mesures orientatives sobre

instalAlacions similars ja en servei per presentar a la Comissió

Balear de Medi Ambient per realitzar el corresponent informe

mediambiental de les instalAlacions esmentades. S'acompanya

aquest informe de data 15 d'octubre del 2003 realitzat pels Srs.

Lorenzo E. Mas, cap de la Secció d'Alta Tensió de la Direcció

General d'Indústria, Antoni Alemany, funcionari de la

Conselleria de Sanitat i Consum, juntament amb els tècnics de

l'empresa GESA-ENDESA Srs Pedro Fullana i Javier Cantero.

La mesura mes desfavorable d'aquest informe és de 15,6 uT

(microteslas), valor molt inferior als 100 uT que indica la

recomanació europea i molt per davall de la norma UNE

ENV50166-1, que parla de 640 uT.

Per una altra banda, s'adjunta un estudi realitzat per l'Entitat

ColAlaboradora de l'Administració TÜV al voltant de la futura

subestació d'El Gas de Sóller, on el valor major mesurat és de

3,359 uT al C/ Filadora 1, molt per davall del nivell indicat a

la Recomanació Europea.

Cal indicar que un dels factors decisius a tenir en compte en

aquests tipus de mesures és la intensitat, és a dir, si amb les

intensitats actuals i a 15 kV ens dona una mesura de 3,359 uT,

amb les mateixes intensitats a 66 kV el valor seria 3,359

/4,4=0,763 uT, quantitat molt inferior a la recomanada. 

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

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. 727/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Servei d'Orientació

Agrària. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca es considerà

més adient que totes aquelles tasques que tenia assumides el

Servei d'Orientació Agrària passassin a dependre de les

respectives delegacions comarcals, de cara a augmentar la seva

eficàcia i proximitat als usuaris, motiu pel qual i per a evitar

duplicitats, es va decidir suprimir l'esmentat Servei però

mantenir les mateixes iniciatives. 

Palma, 9 de març del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 728/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a família professional

d'activitats agràries. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del

2004).

A curt termini, cap. 

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.
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Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 729/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a cursos de formació.

(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

De les dades dels sistemes comptables de la Comunitat, no

apareix en la Conselleria de Treball i Formació cap pagament

de subvencions, ni realitzat ni pendent, a favor de dita entitat en

els darrers quatre anys. 

Palma, 8 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 730/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a "Fundación para la

formación de empresarios y trabajadores turísticos de

Baleares" (FETB). (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Una vegada fetes les comprovacions pertinents a l'arxiu

corresponent a la secció de sancions d'aquesta Conselleria de

Treball i Formació, no consta cap expedient sancionador en

matèria de la nostra competència a l'entitat abans esmentada. 

Palma, 4 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 735/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Programes

informàtics de gestió de centres. (BOPIB núm. 30 de 20 de

febrer del 2004).

Tenim la intenció d'implantar, al llarg d'aquesta legislatura,

un mateix programa per a tots els centres docents, implantació

que, per descomptat, no parteix de zero, sinó que consisteix en

l'ampliació de tot el que ja existeix i la unificació de criteris de

programaris que siguin plenament operatius.

Una de les fites que ens vam proposar al començament de

la legislatura era la desburocratització dels centres. I això

perquè som els primers a impulsar i desitjar una educació de

qualitat, la qual cosa comporta que els professionals de

l'ensenyament puguin veure reduïdes les tasques burocràtiques

tant com sigui possible.

Som conscients de les hores que es necessiten per dur a

terme les tasques administratives d'un centre, i tenim el deure

inexcusable d'alleugerir-les als docents, per tal que es puguin

dedicar a la tasca de l'ensenyament a les aules.

Som conscients, també, que a hores d'ara hi ha una

disparitat en els programes de gestió econòmica dels centres,

que en ocasions provoquen algunes incidències. 

Palma, 12 de març del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 747/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del

Menor. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Període de l'1 de juliol fins al 31 de desembre del 2003:

122 actuacions registrades que han donat lloc a l'anàlisi i

atenció de 227 situacions i a la incoació de 57 expedients

conformement el Decret 16/1997, de 30 de gener (115/03 a

171/03) (Annex 1)

Període de l'1 de gener del 2004 al 29 de febrer del 2004:

63 actuacions registrades que han donat lloc a l'anàlisi i atenció

de 85 situacions i a la incoació de 30 expedients conformement

el Decret 16/1997, de 30 de gener (001/04 a 030/04) (Annex 2)

S'ha d'informar que es relaciona el número de l'expedient,

el tipus d'actuació, el canal d'entrada i les diligències

realitzades. En aquest darrer apartat, s'esmenta l'objecte

fonamental de l'expedient i les entitats, organismes o

institucions intervinents. En cap cas, es considera oportú

esmentar el nom i llinatges dels menors i parents que

intervenen, això en plena observança de la següent normativa:

Informació de caràcter reservat. Obligacions dels ciutadans

i deure de reserva.

Les autoritats i les persones que per la seva professió o

funció coneguin el cas actuaran amb la deguda reserva. En les

actuacions s'evitarà tota interferència innecessària en la vida del

menor (art. 13.3 Llei orgànica 1/1996).

La informació rebuda per el personal de l'Oficina de

Defensa dels drets del Menor tindrà caràcter reservat, sense

perjudici que segons el que disposa la legislació vigent, hi hagi

obligació de denunciar-ho davant les autoritats competents (art.

11 decret 16/1997).

Els professionals que per raó del seu càrrec hagin de

conèixer el contingut tant de l'informe d'avaluació

psicopedagògica, com del dictamen d'escolarització, garantiran

la seva confidencialitat. Seran responsables de la seva guarda

i custòdia les unitats administratives en les quals es dipositi

l'expedient (capítol I, punt 7, apartat 3 Ordre Ministerial de 14-

02-1996).

Els centres docents estaran obligats a guardar reserva sobre

tota aquella informació de què disposin sobre les

circumstàncies personals i familiars de l'alumne. Això no

obstant, els centres comunicaran a l'autoritat competent les

circumstàncies que puguin implicar maltractaments per

l'alumne o qualsevol altre incompliment dels deures establerts

per les lleis de protecció dels menors (art. 18 Reial Decret

732/1995).

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de
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dades de caràcter personal. 

Palma, 10 de març del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver

Els annexos esmentats a la resposta queden dipositats al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 778/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Fèlix Fernández Terrés, relativa a seguretat laboral

dels treballadors. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

A l'hora d'abordar la seguretat dels treballadors de les Illes

Balears, són diverses les mesures adoptades i en vies d'adopció:

1) Relatives al personal:

a. A l'ISLIB, presa de possessió de quatre nous funcionaris,

tècnics superiors (tres amb l'especialització de seguretat i un

amb la d'ergonomia i psicologia).

b. Contractació laboral d'una tècnica amb les tres

especialitats preventives (seguretat, higiene i ergonomia i

psicologia); aquesta mateixa tècnica realitza funcions diverses,

si bé concentra la major part de la seva activitat en l'equip

d'higiene.

c. Realització d'un curs de seguretat en vaixells de pesca,

exclusivament per a personal de l'ISLIB, tècnics de serveis de

prevenció i delegats de prevenció amb interessos en el sector.

2) Relatives a material:

a. Adquisició d'un nou equip per a realitzar neurografies i

reactivació, a aquests efectes, dels acords amb l'Ib-Salut i amb

l'INSS.

b. Disseny d'un pla d'activitats per a realitzar

cromatografies de gasos a l'ISLIB; a aquest efecte, s'han posat

al dia els aparells existents.

3) Activitats de divulgació:

a. Participació en diverses jornades tant autonòmiques

(CAEB, UGT, ColAlegi de Graduats Socials, etc) com nacionals

(Galícia, Madrid, etc).

b. Disseny i desplegament d'una pàgina web de l'ISLIB

mitjançant la qual qualsevol treballador, empresari,

prevencionista, etc., pugui satisfer les seves demandes

http://islib.caib.es.

c. Disseny i desplegament d'un pla de jornades tècniques

relacionades amb totes i cadascuna de les disciplines

preventives; a aquests efectes, s'ha d'assenyalar que, amb

assistència massiva -entre 160 i 250 persones, depenent de la

jornada- s'han desenvolupat les següents: "Fustigament

psicològic", "Caigudes d'altura", "Substàncies perilloses",

"Abocaments químics", "Riscs biològics en establiments

hospitalaris". "Riscs ergonòmics en establiments hospitalaris",

"Nous riscs higiènics". Les jornades en preparació

corresponents a l'any 2004 es poden obtenir des de la pàgina

web abans esmentada.

d. Participació en la Fira Habitat de Menorca i de Mallorca.

e. L'equip de Medicina Laboral ha instaurat la realització de

sessions clíniques en les quals participa la Societat Balear de

Medicina del Treball.

4) Edició de documentació:

a. Estan en fase de maquetació i, per tant, d'aparició

immediata, els quaderns de divulgació següents:

I Llei de prevenció de riscs laborals i normes concordants

(d'acord amb la reforma establerta en el Reial decret

54/2003)

II Tríptics de caràcter preventiu per a treballadors

estrangers relacionats amb els seus drets i les seves

obligacions; aquests tríptics es presenten en anglès, francès

i espanyol.

III Full explicatiu de divulgació per a colAlegis i instituts de

formació professional.

b. es troben en fase de disseny els quaderns de divulgació

relatius a:

I Fustes dures cancerígenes

II Riscs en la llar

III Riscs biològics en hospitals

IV Riscs en les tasques de neteja

V Malalties professionals

5) Arxius telemàtics:

a. S'està elaborant un sistema d'arxiu bibliogràfic que ordeni

el caos fins ara existent; desprès, aquest arxiu -llibres, fulls

informatius, vídeos, CD, DVD, etc.- romandrà a disposició de

totes aquelles persones que vulguin accedir-hi.

b. S'està reordenant el sistema d'arxiu d'expedients de

l'ISLIB de manera sistemàtica i racionalitzada.

c. Aviat s'implantarà un nou registre de delegats de

prevenció que impedeixi els defectes detectats que hi ha en

l'actualitat i que es feia pràcticament inviable, els sindicats

tindran accés al registre esmentat des de la pàgina web.

d. Pla Delta: es desplegarà la darrera fase del sistema Delta

de declaració d'accidents de treball.

6) Pla estratègic

S'està elaborant un projecte que adeqüi el pla estratègic del

2002 a la realitat actual; aquest pla (que té la seva base en

l'anterior) es presentarà als agents socials per discutir-lo de

manera immediata i posar-lo en pràctica.

7) Activitats de gestió:

a. Es continuen les tasques habituals de l'ISLIB

relacionades amb la investigació d'accidents i visites a

empreses de major sinistralitat, encara que amb major intensitat

a causa de l'increment d'efectius.

b. S'ha desenvolupat amb la Fundació Laboral de la

Construcció una nova aplicació informàtica per implantar la

gestió de la prevenció en empreses de petit i mitjà format.

c. Reorganització de l'equip de medicina laboral, l'activitat

del qual pràcticament s'havia exhaurit per motius fins ara

desconeguts.

d. S'ha acordat amb la Direcció General de la Inspecció de

Treball i Seguretat Social, en el si de la comissió territorial

corresponent, la programació d'objectius per a l'any 2004-03-

15. S'ha donat suport tècnic a les tasques que empresaris i

sindicats signats del conveni d'hoteleria, restauració i sales de

festa han emprès per constituir una fundació per a la prevenció

de riscs laborals en el sector.

e. S'ultima un document de síntesi que aglutini les tasques

realitzades per UGT i CCOO en el sector hoteler del municipi

de Calvià, per elaborar una guia tècnica per a aquesta activitat.
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Palma, 15 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 779/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre de formació

nàutica a Maó. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Les visites que ha realitzat aquesta Conselleria de Treball

i Formació, han estat amb representants del Ministeri de

Defensa els dies 2-10-03 i 4-11-03.

Palma, 12 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 780/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a la "Isla Pinto"

com a centre de formació nàutica a Maó. (BOPIB núm. 30 de

20 de febrer del 2004).

No existeix cap proposta ni acceptació per part de la

Conselleria de Treball i Formació perquè "La isla Pinto" sigui

l'espai físic per dur a terme les activitats pròpies d'un centre de

formació nàutica a Maó.

En aquests moments està en estudi dita possibilitat. 

Palma, 11 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 781/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despeses del

centre de formació nàutica a Maó. (BOPIB núm. 30 de 20 de

febrer del 2004).

Una vegada fetes les comprovacions pertinents a l'arxiu

corresponent al servei de gestió econòmica administrativa

d'aquesta Conselleria de Treball i Formació, no consta cap

despesa feta al centre de formació nàutica a Maó.

Palma, 12 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 782/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre de formació

nàutica en el Pla d'usos del Port de Maó. (BOPIB núm. 30 de

20 de febrer del 2004).

La Conselleria de Treball i Formació no ha instat als

organismes competents incloure el futur centre de formació

nàutica en els usos del port de Maó.

Palma, 11 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 819/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Pla singular de beques

2004. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).

Per a l'any 2004, està en fase de tramitació administrativa

l'aprovació de la Resolució de la Consellera d'Agricultura i

Pesca, de la convocatòria de les ajudes destinades al Pla

singular de beques per als estudiants de formació professional

agrícola i pesquera. Una vegada finalitzada la tramitació, la

Resolució serà publicada al BOIB.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 942/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a inversió

del Govern en publicitat. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del

2004).

Es relacionen les despeses per conselleries tramitades a

través del Servei General de Publicitat i Comunicació del

Govern de les Illes balears, des de l'inici de la VI Legislatura.

Agricultura i Pesca: 10.202,79

Educació i Cultura: 72.636,36

Economia, Hisenda i Innovació: 48.398,39

Interior: 51.060,22

Medi Ambient: 73.935,16

Obres Públiques, Habitatge i Transports: 110.822,86

Presidència i Esports: 54.156,55

Salut i Consum: 48.612,60

Treball i Formació: 8.463,88

Turisme: 69.463,87

Relacions Institucionals 143.784,36

S'ha de matisar que la totalitat de les despeses en publicitat

de la conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports

correspon a anuncis oficials derivats d'imperatiu legal, és a dir,

de l'aplicació de la normativa vigent (expropiacions,

informacions públiques..).

Palma, 23 de març del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AH)

A la Pregunta RGE núm. 974/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a despeses
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realitzades per l'Ibatur. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del

2004).

Perceptor: Reis de Mallorca.

Actuació: Pla de promoció turística 2004

Quantitat: 60.000,00i

Perceptor: Unisport Consulting SL.

Actuació: Coordinació i realització de la XIII Challenge

volta a Mallorca

Quantitat: 101.750,30i

Perceptor: Mallorca convention bureau.

Actuació: Presentacions, Workshops y Fam Trips

Quantitat: 60.000,00i

Perceptor: Ideas y publicidad de Baleares - Hosteltur.

Actuació: Publicitat i programa de televisió

Quantitat: 120.000.00i

Perceptor: Alinmu.

Actuació: IX Temporada de ballet de Mallorca 2004-2005

Quantitat: 134.626.00i

Perceptor: Tui deutschland.

Actuació: Promoció i decoració

Quantitat: 1.160.000.00i

Perceptor: Foment del Turisme de Mallorca.

Actuació: Promoció

Quantitat: 150.000.00i

Perceptor: Noos consultoria.

Actuació: Imatge equip ciclista

Quantitat: 117.363.25i

Perceptor: Fomento del Turismo de Mallorca-Cámara de

Comercio.

Actuació: Centre de premsa

Quantitat: 40.000.00i

Perceptor: Fomento del Turismo de Mallorca.

Actuació: Un hivern a Mallorca

Quantitat: 700.000.00i

Perceptor: Thomas Cook.

Actuació: Promoció i decoració

Quantitat: 997.600.00i

Perceptor: Malla.

Actuació: Actuacions promocionals publicitàries

Quantitat: 455.000.00i

Perceptor: Malla.

Actuació: Actuacions promocionals publicitàries

Quantitat: 455.000.00i

Perceptor: Das Inselradio SL.

Actuació: Projecte ràdio

Quantitat: 60.000.00i

Perceptor: Unisport consulting.

Actuació: VII Semana internacional de ciclismo masters

Quantitat: 30.050.00i

Perceptor: Unisport consulting.

Actuació: II Open internacional de padel

Quantitat: 27.886,40i

Perceptor: Messe Berlín.

Actuació: Admissió i espais ITB Berlín

Quantitat: 103.329,32i

Perceptor: Fundació Es Baluard.

Actuació: Gala musical d'inauguració

Quantitat: 455.000.00i

Palma, 11 de març del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 975/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

participació econòmica en la "Challenge-Volta a Mallorca".

(BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).

L'Ibatur no ha participat amb la finançació de la Challenge.

Les despeses finançades per l'ENTURIB, foren les

següents:

Canon retransmissió TVE: 219.609,82 i
Transport marítim trailers TVE: 25.522,00 i
Helicòpters TVE: 11.600,00 i
Seguretat unitats mòbils TVE: 3.500,00 E

Vols personal TVE: 15.025,50 i
Allotjament personal TVE: 17.308,80 i.

Palma, 11 de març del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 980/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a aportació

patrimonial de la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació a la Fundació IBIT. (BOPIB núm. 31 de 27 de

febrer del 2004).

El Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, en la seva reunió de 20 de febrer del 1998, acordà,

vista la creixent importància que el desenvolupament de la

Societat de la Informació té pel futur d'aquesta Comunitat, i

tractant d'impulsar que les Illes Balears siguin vistes com un

entorn avançat pel desenvolupament de projectes empresarials,

educatius i d'oci propis d'aquest tipus de societat, de promoure

la constitució de la Fundació IBIT, i de facultar el conseller

d'Economia i Hisenda per dur a escriptura pública la Carta

Fundacional, amb el concurs de la Caixa de Balears "Sa

Nostra" i Telefónica Soluciones Sectoriales SA.

La Fundació IBIT té com objecte principal impulsar tots els

estaments de la Societat Balear en l'ús de les noves

tecnologies, nodrint-se de tots els recursos possibles d'àmbit

regional, nacional i internacional per treballar en la línia del Pla
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Estratègic d'Innovació i Transferència Tecnològica definit  pel

Govern de les Illes Balears, amb la finalitat d'aconseguir la

integració de les noves tecnologies en la societat, mitjançant la

realització d'activitats i estudis orientats al desenvolupament

d'accions formatives de recerca, promoció, assistència i altres,

que permetin la implantació i desenvolupament de la Societat

de la Informació a les Illes Balears.

Tant el Govern de les Illes Balears com les institucions que

van subscriure la Carta Fundacional pretenen participar

econòmicament amb la Fundació IBIT perquè aquesta pugui

dur a terme les seves activitats i recursos.

Després de la resolució aprovada per la Junta de Fundadors

que va tenir lloc el passat 13 de novembre del 2003 per la qual

s'autoritzà la concessió d'una aportació patrimonial

complementària a la Fundació IBIT, i atenent al compliment

dels fins destinats a implantar la Societat de la Informació en

les Illes Balears, exposats en la Memòria de 7 de novembre del

2003, la Fundació IBIT solAlicità a la Conselleria d'Economia,

Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears li concedís

aquesta aportació patrimonial complementària de 827.274

euros per ampliar la dotació inicial de capital.

En aquest context la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació va decidir dur a terme l'esmentada aportació

patrimonial a la Fundació IBIT.

Palma, 17 de març del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AK)

A la Pregunta RGE núm. 991/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a contracte

amb la sanitat privada. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del

2004).

La Conselleria de Salut i Consum no té constància que es

trobi inclòs entre els compromisos electorals del Partit Popular

cap contracte amb la Sanitat Privada.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AL)

A la Pregunta RGE núm. 1040/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a consulta

d'expedients. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

La Conselleria de Medi Ambient complirà amb la legislació

vigent, especialment amb els articles 35 i 37 de la Llei 30/1992,

de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i Procediment Administratiu Comú, pel que fa als

drets dels ciutadans, així com el dret d'accés a arxius i registre.

Palma, 11 de març del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

AM)

A la Pregunta RGE núm. 1128/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

procediment per a l'adquisició de finques dins d'espais

naturals. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

Per a l'adquisició de finques dins  espais naturals, s'utilitza

el procediment previst a la legislació vigent, en concret parlam

dels procediments indicats a l'article 52 de la Llei de Patrimoni

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 6/2001, d'11

d'abril.

Palma, 17 de març del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

AN)

A les Preguntes presentades per l'Hble Sr. Diputat Fèlix

Fernández Terrés, RGE núm. 1194/04, 1195/04, 1196/04,

1197/04 i 1198/04, relatives a inversió en publicitat de la

Conselleria de Treball i Formació, de la Conselleria d'Interior,

de la Conselleria de Presidència, de Vicepresidència i de

Presidència, respectivament. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del

2004).

En primer lloc, s'ha de dir que ni la Presidència ni la

Vicepresidència com a tals, tenen despeses de publicitat, sinó

que aquestes les realitzen les diferents conselleries.

La despesa tramitada a través del Servei General de

Publicitat i Comunicació relativa a les conselleries a que fan

referència les preguntes esmentades, des de l'1 de juliol, és la

següent:

Conselleria de Relacions Institucionals: 143.784,36 i
Conselleria de Presidència i Esports: 54.156,55 i
Conselleria d'Interior: 51.060,22 i
Conselleria de Treball i Formació: 8.463,88 i

Palma, 23 de març del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AO)

A la Pregunta RGE núm. 1199/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aplicació de

l'article 2 de la Llei 10/2003. (BOPIB núm. 32 de 5 de març

del 2004).

Si la pregunta es refereix al cost econòmic de les mesures

adoptades, cal dir que aquest està fet. Qualsevol mesura de

caire econòmic que suposi un ingrés o despesa per la comunitat

autònoma exigeix, segons la normativa d'aplicació, que aquesta

s'acompanyi necessàriament d'un estudi econòmic sobre el seu

cost.

Ara bé, si amb la pregunta es demana les repercussions que

han tingut les mesures establertes, cal dir que ha transcorregut

poc temps des de la seva entrada en vigor per poder fer una

valoració adient al respecte. No obstant això, cal dir com a
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dada positiva, que cap ciutadà ha interposat fins ara cap recurs

ni ha demanat cap aclariment per dubtes en la seva aplicació.

Palma, 17 de març del 2004

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AP)

A la Pregunta RGE núm. 1200/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aplicació de

l'article 2 de la Llei 10/2003. (BOPIB núm. 32 de 5 de març

del 2004).

Les Illes Balears com a comunitat autònoma de règim

comú, d'acord amb el sistema de finançament que preveu la

LOFCA, té capacitat normativa en matèria de tributs cedits amb

l'abast que fixa la Llei 21/2001 de 27 de desembre, per la qual

es regulen les mesures fiscals i administratives de finançament

de les comunitats autònomes de règim comú. Aleshores, pel

que fa a l'impost de successions i donacions, les competències

normatives que pot exercir la comunitat autònoma són les

establertes en l'article 40 d'aquesta llei i van referides a la tarifa

de l'impost, a les reduccions, deduccions i bonificacions i a la

quantia i coeficients de patrimoni preexistent.

Fent ús d'aquesta capacitat normativa, es van aprovar les

mesures que preveu l'article 2 de la Llei 10/2003, les quals

varen entrar en vigor l'1 de gener del 2004, i es va ajustar la

seva aplicació a l'establert per l'esmentada Llei 21/2001 i per la

Llei 29/1987 de 18 de desembre reguladora en concret de

l'impost sobre successions i donacions.

Palma, 17 de març del 2004

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 1201/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a

desenvolupament del Règim Especial de les Illes Balears.

(BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

El Govern de les Illes Balears ja ha anunciat la seva

intenció de seguir desenvolupant la Llei 30/1998, de 29 de

juliol, del Règim Especial Balear. En aquest sentit, la primera

passa donada pel nou Govern fou l'establiment de la

composició de les diferents comissions mixtes contemplades al

text legal, la qual cosa es va produir mitjançant l'Acord del

Consell de Govern de 31 d'octubre del 2003.

Posteriorment s'han fet diverses gestions amb el Parlament

de les Illes Balears i amb l'Administració de l'Estat per tal de

designar els membres de les comissions esmentades.

Donat que el desenvolupament del Règim Especial suposa

un treball a mig termini, el Govern de les Illes Balears

considera que en aquest moment s'ha d'esperar a la composició

del nou Govern d'Espanya i una vegada assentat aquest,

escometre les iniciatives d'impulsar els treballs de les

corresponents comissions mixtes.

Palma, 23 de març del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AR)

A la Pregunta RGE núm. 1208/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a activitats de

l'ens públic Ràdio Televisió de les Illes Balears. (BOPIB núm.

32 de 5 de març del 2004).

La Llei 7/1985, de 22 de maig, va crear l'Ens Públic de

Ràdio Televisió Autonòmica de les Illes Balears. Actualment

una vegada adoptada la decisió política de desenvolupar

aquesta previsió legal, s'està en el procés de constitució dels

òrgans directius i executius, de creació dels instruments

mercantils de gestió, de definició del model de televisió propi

de les nostres illes ..., etc.

A partir del moment en què siguin operatius els òrgans de

direcció i gestió esmentats, i s'elaborin els corresponents plans

d'actuació, aquests seran degudament publicitats i donats a

conèixer als grups parlamentaris mitjançant els mecanismes

normatius corresponents.

Palma, 24 de març del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ratificació de l'admissió feta per la Presidència de la

Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant ple RGE

núm. 1841/04. 

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

7 d'abril del 2004, ratificà l'admissió feta per la Presidència

respecte de la pregunta de referència, presentada pel diputat

Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a funcions de la Sra. Maria Umbert,

publicada en el BOPIB núm. 36, de 2 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 7 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Canvi de tramitació de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant comissió RGE núm. 1129/04 i 1130/04 a

preguntes amb solAlicitud de resposta escrita. 

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

7 d'abril del 2004, atès l'escrit RGE núm. 1994/04, presentat
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per la diputada Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, acordà d'atendre la

petició formulada. Per la qual cosa les preguntes de referència,

relatives a accions per a la protecció de zones humides i a

aprovació del Decret de zones humides, respectivament

(BOPIB núm. 32, de 5 de març d'enguany) passaran a tramitar-

se com a preguntes amb solAlicitud de resposta escrita.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 7 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Atribució de les funcions de control previstes a l'article 20

de la Llei 7/1985, de creació de la companyia de Ràdio i

Televisió de les Illes Balears.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes

Balears, en sengles sessions de dia 7 d'abril del 2004, acordaren

d'atribuir les funcions de control previstes a l'article 20 de la

Llei 7/1985, de creació de l'ens públic Ràdio Televisió de les

Illes Balears, modificada per la Llei 10/2003, a la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes

Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 7 d'abril del 2003.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 36.

- Pàg. 1006 i 1025. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple. Apartat K).

On diu: ..., de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup

Parlamentari Popular, ...

Ha de dir: ..., de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del

Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, ... 
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