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S) RGE núm. 2651/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a decret d'admissió d'alumnes XVII. 1196

T) RGE núm. 2652/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a decret d'admissió d'alumnes XVIII. 1196

U) RGE núm. 2653/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a decret d'admissió d'alumnes XIX. 1196

V) RGE núm. 2654/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a decret d'admissió d'alumnes XX. 1197

X) RGE núm. 2655/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a decret d'admissió d'alumnes XIV. 1197

Y) RGE núm. 2725/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació

de centres educatius a Eivissa. 1197

Z) RGE núm. 2726/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de

remodelació CP Sa Bodega. 1197

AA) RGE núm. 2727/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

desestimació d'un colAlegi a es Canar. 1197

AB) RGE núm. 2728/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solucions

a la manca d'aules d'educació especial. 1197

AC) RGE núm. 2729/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a edifici

de l'Escola Oficial d'Idiomes. 1197

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
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A) RGE núm. 2632/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a guerra d'Iraq, pel procediment d'urgència. 1198

B) RGE núm. 2682/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociacions del Govern de l'Estat envers els fons europeus per

a l'olivar. 1198

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2613/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a legalització del matrimoni entre persones del

mateix sexe. 1199

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 170/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost d'intervencions a Verge

del Toro. 1200

B) A la pregunta RGE núm. 171/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost d'intervencions a Can

Misses. 1200

C) A la pregunta RGE núm. 179/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Menorca. 1200

D) A la pregunta RGE núm. 181/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Eivissa. 1200

E) A la pregunta RGE núm. 187/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Menorca. 1200

F) A la pregunta RGE núm. 188/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Eivissa. 1200

G) A la pregunta RGE núm. 199/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o intervencions

fora de l'Hospital Verge del Toro. 1200

H) A la pregunta RGE núm. 202/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o intervencions

de Can Misses. 1201

I) A la pregunta RGE núm. 203/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o intervencions

a l'Hospital Verge del Toro. 1201

J) A la pregunta RGE núm. 596/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a desenvolupament del

Pla de vials no motoritzats. 1201

K) A la pregunta RGE núm. 688/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a construcció de la

unitat bàsica de salut de Porto Cristo. 1201

L) A la pregunta RGE núm. 711/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a plans de vigilància

ambiental dels projectes de subestacions. 1202

M) A la pregunta RGE núm. 992/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nòmina  de José

M. Fiol Ramonell, José R. Ahicart Sanjosé i José Antonio Berastain Díez. 1202

N) A la pregunta RGE núm. 1045/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a viatges a càrrec del

programa 131B, centre de cost 23201. 1202

O) A la pregunta RGE núm. 1123/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cost de la publicitat

sobre carreteres. 1202

P) A la pregunta RGE núm. 1127/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions a Sa

Costera. 1202

Q) A la pregunta RGE núm. 1129/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a accions per a la

protecció de zones humides. 1203
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R) A la pregunta RGE núm. 1130/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aprovació del decret

de zones humides. 1204

S) A la pregunta RGE núm. 1186/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a pressupost assignat

per a mesures incentivadores del lloguer d'habitatges. 1204

T) A la pregunta RGE núm. 1187/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a pressupost assignat

per a mesures incentivadores de la compra d'habitatges de segona mà. 1204

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2730/04, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.

1204

3.17. INFORMACIÓ

A) Reconversió de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1894/04, 1895/04, 1896/04 i 1897/04

en preguntes amb solAlicitud de resposta escrita. 1205

4. INFORMACIONS

A) Creació i composició de la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del finançament de les competències

en matèria d'Educació i Sanitat. 1205

B) Substitució a la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 1205

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 39. 1205
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

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

20 d'abril del 2004, procedí a debatre el text de la Moció RGE

núm. 1893/04, relativa a compliment de la Llei 30/1998, de 29

de juliol, de règim especial de les Illes Balears, amb les

esmenes RGE núm. 2307/04 i 2308/04 presentades pel Grup

Parlamentari Popular i quedà aprovada, per assentiment, la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

"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 insuficient. 

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

l’Estat a donar l’impuls necessari per aconseguir-ne el

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 en aquesta, 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 de les

comissions mixtes previstes a la llei i negociar una programació

temporal de la seva aplicació, assenyalant com a prioritats més

immediates, entre d’altres:

5.1. Compensació de la insularitat en matèria d’atenció

sanitària i la seva repercussió, si n’és el cas, en el

finançament de la sanitat.

5.2. Compensació de la insularitat en matèria educativa i la

seva repercussió, si n’és el cas, al finançament de

l’educació.

5.3. Aplicació de mesures correctores dels efectes de la

insularitat en el transport i comunicacions, entre d’altres,

descompte de residents al 50%, garantia de connexió entre

les Illes Balears amb la península (especialment Menorca,

Eivissa-Formentera), compensació del transport marítim i

aèri de les mercaderies, tarifes portuàries...etc.

5.4. Compliment de l’execució prioritària de les

infrastructures energètiques de les Illes Balears previstes en

el sistema de planificació energètica nacional, garantint la

connexió de les Illes Balears amb la península mitjançant

gasoducte i cable elèctric.

5.5. Garantia de priorització de plans d’infrastructures

específiques per a les Illes Balears, dins els plans estatals en

matèria de carreteres, obres hidràuliques, protecció del

litoral, costes i platges, parcs naturals i infraestructures

turístiques; incloent-hi especialment una planificació

específica en matèria d’habitatge, el finançament del

projecte pilot aprovat per ambdues administracions de

reconversió de zones turístiques madures (platja de Palma),

i el finançament del transport ferroviari a les Illes Balears.

5.6. Adopció de mesures que permetin una major atenció a

la problemàtica dels treballadors fixos discontinus i en el

mercat Balear en l’àmbit laboral.

5.7. Adopció de mesures necessàries per al manteniment de

les indústries tradicionals a les Illes Balears.

5.8. Adopció de mesures necessàries per combatre

l’estacionalitat en el sector turístic.

5.9. Desenvolupament d’un Pla de mesures per potenciar el

sector nàutic a les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 26 d'abril del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

28 d'abril del 2004, procedí a debatre el text de la Moció RGE

núm. 2025/04, relativa a nou impuls de les polítiques laborals

a les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm. 2530/04,

2531/04, 2532/04 i 2535/04 presentades pel Grup

Parlamentari Popular i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat

de continuar donant un impuls al diàleg social per tal d’avançar

en la concertació de les polítiques laborals entre els agents

socials i l’administració autonòmica a través de la Mesa de

Diàleg social i dels òrgans colAlegiats dissenyats en els diversos

àmbits sectorials i anima el Govern de les Illes Balears a

continuar amb la negociació del Pacte per l’Ocupació, la

cohesió social i el foment de l’economia productiva de les Illes

Balears, tal com es va acordar a la Mesa de Diàleg Socials del

passat 13 d’abril.

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

Illes Balears i al Govern Central a posar en marxa el més aviat

possible la Comissió de l’article 32 del REB i respectar en els

debats corresponents a la figura dels fixos- discontinus l’acord

de la Mesa del Diàleg Social del 23 de gener de 2003.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a l’elaboració d’un nou Pla Director d’Economia

Social de les Illes Balears amb el finançament suficient i amb

la participació de les entitats representatives de l’economia

social i solidària de les Illes Balears, així com l’aplicació

definitiva de la Llei de cooperatives i del Decret d’empreses

d’inserció laboral.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

seguir avançant en el desplegament territorial del SOIB,

mitjançant l’impuls dels pactes locals d’ocupació i la

concertació, amb les entitats locals signants d’aquests pactes,

dels serveis adients i amb finançament suficient per acostar les

polítiques actives d’ocupació (informació, orientació, formació

i inserció) a les realitats més properes dels treballadors i les

empreses i aconseguir una xarxa d’ocupació descentralitzada i

amb major implicació social i local.

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

Illes Balears a l’elaboració i dotació econòmica suficient d’un

nou Pla Estratègic de Salut Laboral de les Illes Balears per tal

de millorar el conjunt d’actuacions públiques i concertades de

prevenció de la seguretat laboral i de lluita contra la

sinistralitat."

A la seu del Parlament, 30 d'abril del 2004.

El secretari:

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 de les Illes Balears, en sessió de dia

20 d'abril del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 444/04, relativa a descompte de tarifes

marítimes i aèries, amb les esmenes RGE núm. 2045/04 i

2255/04, presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears acorda solAlicitar del

Govern de l’Estat que en aplicació d’allò que preveu l’article

5 de la Llei 30/98 de Règim Especial de les Illes Balears,

procedeixi a revisar el percentatge de subvenció de les tarifes

del transport aeri i marítim dels residents de les Illes Balears,

establint-la en el 50%, tan en trajectes interinsulars com entre

les Illes i la península.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda solAlicitar del

Govern Central que aporti el finançament suficient per què la

declaració d’obligació de servei públic dels vols entre Illes fixi

unes tarifes màximes menors que les actualment existents.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda solAlicitar del

Govern Central la inclusió dels vols entre Illes i la península

dins la Declaració d’Obligació de Servei Públic, tot fixant la

dotació pressupostària adient per fer-ho viable."

A la seu del Parlament, 26 d'abril del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

28 d'abril del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 762/04, relativa a creació de centres de

recursos per a mares i pares, amb les esmenes RGE núm.

2412/04, 2413/04 i 2414/04 presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i RGE núm. 2527/04,

2528/04 i 2529/04, presentades pel Grup Parlamentari

Popular, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears a iniciar, durant la present legislatura, la creació

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

tasca educativa de les famílies amb la colAlaboració de les

associacions de mares i pares, i sempre amb la coordinació amb

els ajuntaments i altres administracions que compten amb

oferta de formació, debat, trobada i/o lleure per a pares i mares

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

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

professors i l’oferta formativa dels centres d’adults, d’acord

amb els consells escolars dels esmentats centres.

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

Illes Balears a elaborar una planificació per a la seva

progressiva implantació en la comunitat autònoma de les Illes

Balears, que inclogui objectius, activitats, temporalització,

espais i dotació econòmica abans de la finalització del curs

acadèmic 2004-2005."

A la seu del Parlament, 30 d'abril 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
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A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

d'abril del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1701/04,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació actual de

les llistes d'espera.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir.

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 Esquerra Unida

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

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

Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Miquel

Gascón i Mir i l'Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 4 de maig 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 20

d'abril del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1584/04,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política d'imatge en

els mercats turístics.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu.

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

Sr. Conseller de Turisme, Joan Flaquer i Riutort.

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

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer,

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.

Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Celestí

Alomar i Mateu i Joan Flaquer i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 1822/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a baixada de l'ocupació entre els joves.

(BOPIB 36 de 2 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2153/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a pla pilot d'ocupació a Ciutadella. (BOPIB

38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta 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.

(BOPIB 38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2151/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a increment de preus dels vols interinsulars. (BOPIB 38

de 23 d'abril del 2004).
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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 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2240/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a foment de la donació de sang. (BOPIB 38 de

23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2242/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions per evitar l'ús del verí als vedats de caça.

(BOPIB 38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2243/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a descontaminació de l'aqüífer de Santa Gertrudis a

l'illa d'Eivissa. (BOPIB 38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2239/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a unitats específiques quirúrgiques creades als

hospitals concertats. (BOPIB 38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2241/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a implantació del sistema TAURO al SOIB. (BOPIB

38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2244/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a places ofertes i adjudicades al

darrer concurs de trasllats del personal funcionari de la CAIB.

(BOPIB 38 de 23 d'abril del 2004).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 20

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2152/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a curs de direcció d'emergències. (BOPIB

38 de 23 d'abril 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 4 de maig 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 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2154/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a dades estadístiques de Setmana Santa.

(BOPIB 38 de 23 d'abril 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 4 de maig 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 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2352/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a planta depuradora d'Eivissa. (BOPIB 38 de 23 d'abril

del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2353/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Diego Manuel Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions per prevenir l'atur de llarga

durada. (BOPIB 38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2351/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a inici de la temporada turística. (BOPIB 38

de 23 d'abril 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 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2354/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a promoció turística de Menorca en el marc

dels convenis de colAlaboració signats entre les institucions i

entitats del sector turístic de l'illa. (BOPIB 38 de 23 d'abril 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 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2317/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a variant de Ferreries. (BOPIB 38

de 23 d'abril del 2004).
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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 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2350/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a desviament de Ferreries. (BOPIB 38 de 23

d'abril 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 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2356/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions del Pla de carreteres. (BOPIB 38 de 23

d'abril 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 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

U)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2357/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a acords de la Mesa de Diàleg Social. (BOPIB 38 de 23

d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de

Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

V)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2347/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a tarifes de barques de Formentera.

(BOPIB 38 de 23 d'abril 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 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

X)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2358/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a fons provinents de l'ecotaxa.

(BOPIB 38 de 23 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turismea d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Y)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'abril, debaté la Pregunta RGE núm. 2349/04, de l'Hble. Sr.

Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a curs de direcció d'emergències. (BOPIB

38 de 23 d'abril 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 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ
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Ordre de Publicació

A)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2154/04.

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

dia 20 d'abril del 2004, quedà ajornada la pregunta de

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

Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades estadístiques de

Setmana Santa (BOPIB núm. 38, de 23 d'abril d'enguany), a

causa de l'absència del conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2355/04.

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

dia 28 d'abril del 2004, quedà ajornada la pregunta de

referència, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada en servei del

Centre de Salut del Canal Salat a Ciutadella (BOPIB núm. 38,

de 23 d'abril d'enguany), a causa de l'absència de la consellera

de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del

2004, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 1038/04, relativa a pacte antiterrorista i rebuig del

comunicat de la banda terrorista ETA, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja de forma

rotunda tots i cadascun dels punts continguts a la declaració

efectuada per la banda terrorista ETA el passat 18 de febrer

relativa a la treva d’accions terroristes, circumscrita només a

Catalunya.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja que

representants de qualsevol partit polític puguin establir

contactes, negociacions, contrapartides i pactes amb la banda

terrorista ETA, sense que abans s’hagi produït l’abandonament

efectiu i total de les armes, el lliurament de les mateixes, el

desmantellament de tota la seva estructura i infraestructura de

pressió i extorsió i la supressió de tot tipus de violència.

3. El Parlament de les Illes Balears insta a totes les

formacions polítiques a donar suport o reafirmar-se en totes les

mesures que contempla l’acord per les llibertats i contra el

terrorisme."

Seu del Parlament, a 21 d'abril del 2004.

El secretari:

Fernando Rubio i Aguiló.

La presidenta:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril del 2004,

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

965/04, relativa a construcció d'un velòdrom cobert, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears i el Govern de l'Estat espanyol a iniciar els tràmits

per a la construcció d'un velòdrom cobert a Palma, amb les

característiques adequades per ser homologat per la normativa

internacional de ciclisme, en coordinació amb l'Ajuntament de

Palma i el Consell de Mallorca."

Seu del Parlament, a 27 d'abril del 2004.

La secretària:

Maria Anna López i Oleo.

El president:

Antoni Pastor i Cabrer.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de

les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril del 2004, debaté la
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Pregunta RGE núm. 641/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al

programa "Ciutats digitals". (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 d'Economia, Hisenda

i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril del 2004, debaté la

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

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

l'estatut del becari. (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 d'Economia, Hisenda

i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del

2004, debaté la Pregunta RGE núm. 495/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a comissió delegada del

Govern de les Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris.

(BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del

2004, debaté la Pregunta RGE núm. 496/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a objectius de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d'afers

sociosanitaris. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del

2004, debaté la Pregunta RGE núm. 497/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a funcions de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d'afers

sociosanitaris. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del

2004, debaté la Pregunta RGE núm. 498/04, de l'Hble. Sra.

Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a periodicitat de la comissió

delegada del Govern de les Illes Balears en matèria d'afers

sociosanitaris. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del 2004, debaté la

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

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

defensor de l'usuari. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del

2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.



1182 BOPIB núm. 40 - 7 de maig del 2004

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del 2004, debaté la

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

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

decret de demores quirúrgiques. (BOPIB núm. 30 de 20 de

febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del 2004, debaté la

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

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

decret de demores de consultes externes. (BOPIB núm. 30 de

20 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del 2004, debaté la

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

Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

decret de demores en proves tecnològiques. (BOPIB núm. 30

de 20 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del 2004, debaté la

Pregunta RGE núm. 1131/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a denúncies per delictes contra el

medi ambient. (BOPIB núm. 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 Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 d'abril del 2004, debaté

conjuntament les Preguntes RGE núm. 547/04, 548/04 i

549/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relatives a

pactes locals d'ocupació, a previsions del programa europeu

"Ocupació XL" i a punts d'informació laboral renovats o fets de

nou, respectivament. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del

2004).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 d'abril del 2004, debaté la Pregunta

RGE núm. 1111/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i

del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a Centre Nacional de Formació. (BOPIB núm. 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 Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
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La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 d'abril del 2004, debaté

conjuntament les Preguntes RGE núm. 1112/04 i 1113/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relatives a promoció

i impuls per a les empreses d'inserció i a desenvolupament de

la Llei de cooperatives de les Illes Balears, respectivament.

(BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril del 2004, debaté

la Pregunta RGE núm. 426/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a homologació del nivell C de

català. (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril del 2004, debaté

la Pregunta RGE núm. 427/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a consultes als pares d'alumnes

sobre ensenyament en català. (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer

del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril del 2004, debaté

la Pregunta RGE núm. 428/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a consultes als pares d'alumnes

sobre qüestions pedagògiques. (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer

del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril del 2004, debaté

la Pregunta RGE núm. 429/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a llengua de les comunicacions entre

els centres escolars i les famílies. (BOPIB núm. 28 de 6 de

febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig 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'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril del

2004, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 967/04, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a entitats locals

(BOPIB núm. 37 de 27 de febrer del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

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

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

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

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
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La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del 2004, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 1715/04, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a reorientació

dels doblers del conveni de carreteres. (BOPIB núm. 26 de 2

d'abril del 2004).

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 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,

Hisenda i Innovació, davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts, sobre les taxacions fetes amb anterioritat a

l'adquisició, els requisits tributaris, el cost de l'operació i més

circumstàncies sobre la vinculació del Sr. Douglas amb

Furthur Films INC i Valldemossa Producciones, SL (RGE

núm. 1703/04).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril del 2004, tengué lloc

la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda

i Innovació, qui, acompanyat del director general de Tributs i

Recaptació, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elecció del càrrec de secretari de la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril del

2004, es procedí a l'elecció del càrrec de secretari, i en resultà

elegit l'Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup

Parlamentari Popular per 10 vots a favor i 6 en blanc.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió RGE núm. 495/04, 496/04, 497/04 i

498/04.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'abril del

2004, quedaren ajornades, atesa l'absència de l'Hble. Sra.

Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals, les

preguntes de referència, presentades totes per l'Hble. Sra.

Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relatives a comissió delegada del

Govern de les Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris, a

objectius, a funcions i a periodicitat d'aquesta comissió (BOPIB

núm. 29, de 13 de febrer d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Retirada del punt tercer de la Proposició no de llei RGE

núm. 1038/04.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril del

2004, fou retirat el tercer punt de la proposició no de llei de

referència, relativa al pacte antiterrorista i rebuig del comunicat

de la banda terrorista ETA, presentada pel Grup Parlamentari

Popular (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2683/04, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1582/04, relativa a

política d'imatge en els mercats turístics. (Mesa de 5 de maig

del 2004).

Palma, a 5 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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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.

1582/04, relativa a política d'imatge en els mercats turístics, la

moció següent.

Dues noves circumstàncies estan marcant el moment

econòmic a les Illes Balears: la tendència a la baixa dels preus

en el mercat dels viatges combinats i la generalització del tot

inclòs com a forma de comercialització d’aquest tipus de

paquet turístic.

El Grup Parlamentari Socialista, considera que ambdós

poden influir negativament sobre la situació econòmica de la

nostra comunitat, especialment si es consoliden com a

tendències. En primer lloc, perquè el producte turístic de les

Illes es comercialitza majoritàriament a través de la fórmula de

paquets turístics i per tant, es veuria afectat en la seva majoria.

I en segon lloc, perquè les instalAlacions d’allotjament no foren

construïdes pensant amb la fórmula comercial del tot inclòs i

poden tenir dificultats per competir amb destinacions que tenen

allotjaments més moderns.

La fórmula del tot inclòs, una vegada instalAlada en zones

d’alta densitat urbanística, com són les de les Illes, actua com

a depredadora de l’activitat comercial, amb efectes negatius

sobre les economies domèstiques i l’ocupació laboral.

Aquesta doble situació, a més de tenir efectes negatius

directes sobre l’economia, pot retornar una imatge negativa de

les nostres Illes que semblava superada ja fa molts d’anys. En

el mateix sentit, sorgeixen en alguns mitjans de comunicació

europeus unes primeres opinions sobre el fet de què a les Illes

Balears es produeix un procés d’involució mediambiental.

Igualment, semblen del tot inadequades i altament

perjudicials les reiterades manifestacions públiques

d’operadors turístics sobre el preu i la qualitat dels serveis que

ofereixen les nostres empreses.

Les percepcions negatives a què poden induir aquestes

informacions afectarien molt en especial a les nostres

possibilitats d’accés al mercat de turisme individual i

independent, que és el de major expansió en l’actualitat.

Igualment, situen a les empreses de la nostra comunitat en una

posició de debilitat davant els grans operadors turístics.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista proposa al Ple

la següent moció:

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta les pressions

públiques a què estan sotmeses les empreses de la nostra

comunitat en relació als preus i convida a reconduir la

negociació comercial a l’estricte àmbit privat.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la fórmula

de comercialització coneguda com “tot inclòs”, en l’actualitat

s’està generalitzant a nivells que poden afectar negativament

l’economia de la comunitat. Insta, per tant, el Govern de les

Illes Balears que reuneixi els sectors econòmics i socials

implicats per tal de cercar solucions.

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

en el termini de tres mesos dugui a la cambra un pla per a la

captació del turisme individual i independent.

Palma, a 30 d'abril del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2542/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a depuradora de Can Picafort. (Mesa de 5 de

maig del 2004).

RGE núm. 2543/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a usos de l'aigua depurada de la depuradora

del Port de Sant Miquel. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2635/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a viatges a càrrec del programa 131B,

centre de cost 23201(II). (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2685/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a CP Rei Jaume III de Llucmajor. (Mesa

de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2692/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

noves zones LIC i ZEPA. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2693/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

extracció de metres cúbics d'aigua de les dessaladores. (Mesa

de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2694/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

converses amb el sector de màquines escurabutxaques. (Mesa

de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2695/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

converses amb l'ONCE. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2696/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs

d'idees per a productes audiovisuals. (Mesa de 5 de maig del

2004).

RGE núm. 2697/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

rendibilitat per audiència. (Mesa de 5 de maig del 2004).
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RGE núm. 2698/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

programes adequats per a IB3 ràdio. (Mesa de 5 de maig del

2004).

RGE núm. 2699/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mètode

per descastar les cabres salvatges. (Mesa de 5 de maig del

2004).

RGE núm. 2700/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions

per caçar cabres autòctones. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2701/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fòrum

d'ocupació. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2702/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

ajornaments de pagament d'amortitzacions. (Mesa de 5 de

maig del 2004).

RGE núm. 2703/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

interessos durant el 2004. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2704/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

autonòmic. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2705/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit en

la sanitat autonòmica. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2706/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit en

l'educació autonòmica. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2707/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

de llei. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2708/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

de llei 2004. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2709/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partit

setmanal. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2710/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusió

de VOLTOR. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2711/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a auditoria

sobre programes d'inserció laboral. (Mesa de 5 de maig del

2004).

RGE núm. 2712/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a comptadors d'obra a Capdepera. (Mesa de 5 de maig del

2004).

RGE núm. 2713/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a comptadors d'obra a Artà. (Mesa de 5 de maig del 2004).

Palma, a 5 de maig 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.

Quan es començar+a la construcció de la depuradora de

Can Picafort, on s'ubicarà i a quins usos es destinarà l'aigua

depurada?

Palma, a 26 d'abril 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quins usos es destinarà l'aigua depurada de la depuradora

del Port de Sant Miquel?

Palma, a 26 d'abril del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Amb motiu de la pregunta amb solAlicitud de resposta

escrita RGE núm. 1045/04, en la qual demanàvem: "Quins

viatges, amb especificació de la destinació i el cost, s'han

realitzat a càrrec del programa 131B, centre de cost 23201 de

la Conselleria de Presidència i Esports, des de l'inici de

legislatura fins a la data d'aquesta pregunta?", una part de la

resposta contemplava unes certes destinacions amb unes dates,

que segons expressa la mateixa resposta són les dates de

facturació en lloc de les dates de realització del viatge. És per

això que agrairíem que es completés la informació per aclarir

la data exacta del viatge.

Palma, a 28 de febrer del 2004.
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El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quan començarà la darrera fase de les obres del CP Rei

Jaume III de Llucmajor? Quin és el termini d'execució de les

obres? Quin pressupost tenen?

Palma, a 28 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins han estat els criteris i els fonaments biogeogràfics

que han conduït el Govern de les Illes Balears a proposar a

Europa noves zones per ser declarades com a LIC i ZEPA

(abril 2004)?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana M Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és l'extracció de metres cúbics d'aigua mensuals de

les dessaladores en funcionament a les Illes Balears i la

destinació municipal de l'aigua extreta els anys 1998, 1999,

2000, 2001, 2002, 2003 i 2004?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana M Seguí i Pons.

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.

Ha mantingut el Govern de les ILles Balears converses o

negociacions amb el sector de màquines escurabutxaques per

c o n s e n s u a r  l a  p o s a d a  e n  m a r x a  d e  l a

LOTOTROT/PROMOTROT? En cas afirmatiu, concretar-ne

les firmes i les dates.

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Ha mantingut el Govern de les ILles Balears converses o

negociacions amb l'ONCE per consensuar la posada en marxa

de la LOTOTROT/PROMOTROT? En cas afirmatiu,

concretar-ne les firmes i les dates.

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Per a quins productes audiovisuals exactament es convoca

concurs d'idees per part d'IB3 (Televisió autonòmica)?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin llindar de rendibilitat per audiència s'exigirà per als

productes audiovisuals per als quals IB3 (Televisió

autonòmica) ha fet concurs?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

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

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins programes es consideren adequats per a la

programació d'IB3 ràdio autonòmica?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin mètode pensa utilitzar el Govern de les Illes Balears

per descastar les cabres salvatges de Mallorca?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes peticions ha rebut la Conselleria de Medi Ambient

per caçar la cabra autòctona? Especificau-ne l'origen, la

província i el país.

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Com ha participat la Conselleria de Treball i Formació en

el II Fòrum d'Ocupació organitzat a Palma? Especificau-ne les

activitats reals i el pressupost propi aportat.

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quants d'ajornaments de pagament d'amortitzacions ha

realitzat la Conselleria d'Hisenda amb les entitats financeres?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quants de doblers pagarà la Conselleria d'Hisenda en

concepte d'interessos durant l'exercici del 2004?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

A més d'intentar renegociar amb l'Estat el finançament

autonòmic, com pensa la Conselleria d'Hisenda fer front al

deute autonòmic?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

En quina quantitat de doblers xifra la Conselleria d'Hisenda

el dèficit existent en la sanitat autonòmica?

Palma, a 30 d'abril del 2004.
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El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

En quina quantitat de doblers xifra la Conselleria d'Hisenda

el dèficit existent en l'educació autonòmica?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quants projectes de llei ha enviat el Govern de les Illes

Balears al Parlament de les Illes Balears des del juliol del 2003

fins a la data d'avui?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quants projectes de llei pensa remetre el Govern de les Illes

Balears al Parlament de les Illes Balears durant l'exercici 2004?

Especificau-ne el nombre i el títol.

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

És possible que el partit setmanal que s'emetrà a la futura

televisió autonòmica, IB3, sigui el mateix que el que emetrà el

canal 2 de TVE, TVA (TV catalana) i Canal 9 (TV valenciana)?

En cas afirmatiu, quina solució proposa el Govern de les Illes

Balears?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears excloure de la gestió

l'entitat VOLTOR en la recepció dels canals de les televisions

autonòmiques de Catalunya i el País Basc?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

És cert que el director general de la Conselleria de Treball

i Formació Sr. Antoni Perelló, ha ordenat una auditoria sobre

els programes d'inserció laboral realitzats pel Govern del

Pacte? En cas afirmatiu, quin pressupost hi dedicarà?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quants comptadors d'electricitat d'obra hi ha al municipi de

Capdepera amb més de dos anys de vigència des de la seva

instalAlació fins a data d'avui, amb detall de l'amperatge de cada

comptador?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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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.

Quants comptadors d'electricitat d'obra hi ha al municipi

d'Artà amb més de dos anys de vigència des de la seva

instalAlació fins a data d'avui, amb detall de l'amperatge de cada

comptador?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2781/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a aportació econòmica d'entitats bancàries a la Fundación

para el Desarrollo Sostenible. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2782/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous

estudis a la UIB. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2783/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

noves zones LIC i ZEPA. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2784/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

direcció d'emergències. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2791/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajuts per a la millora de les finques del

Parc de Llevant. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2792/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a previsions respecte de la posada en

funcionament de la Lototrot. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2793/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació de

l'església de Sant Francesc de s'Estany a Eivissa. (Mesa de 5

de maig del 2004).

RGE núm. 2794/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a celebració de la Fira de la Ciència a Menorca. (Mesa de 5

de maig del 2004).

RGE núm. 2796/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Manuel

Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

creació de l'Escola de comerç. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2797/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens

i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport de

la Conselleria de Turisme als municipis de les Illes Balears.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2798/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a objectius del Pla de qualitat turística de les Illes Balears.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2838/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i

Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat

abonada en concepte de productivitat als funcionaris.

(Admissió del president per delegació).

Palma, a 5 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina aportació econòmica destinada a la Fundación para

el Desarrollo Sostenible han acceptat fer les entitats bancàries

com a conseqüència de la solAlicitud feta pel Govern de les Illes

Balears?

Palma, a 5 de maig del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les prioritats del Govern de les Illes Balears

respecte de la implantació de nous estudis a la Universitat de

les Illes Balears durant aquesta legislatura?

Palma, a 5 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el nivell de protecció mediambiental de les noves

zones proposades a Europa per ser declarades com a LIC i

ZEPA (abril 2004)?

Palma, a 5 de maig del 2004.

La diputada:
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Joana M Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina quantitat econòmica va pagar cadascun dels

participants en el curs de gestió i direcció d'emergències de

l'any 2003 per poder assistir-hi?

Palma, a 5 de maig 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, 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 atendre les

solAlicituds d'ajuts per a la millora de les finques del Parc de

Llevant solAlicitades el 2003 per la convocatòria d'ajuts 2003-

2004?

Palma, a 5 de maig del 2004.

La diputada:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 Ple.

Quines previsions té el Govern de les Illes Balears respecte

de la posada en funcionament de la Lototrot?

Palma, a 5 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té la Conselleria de Turisme en relació

amb la rehabilitació de l'església de Sant Francesc de d'Estany

a Eivissa?

Palma, a 5 de maig del 2004.

El diputat:

Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació perquè la Fira de la Ciència se celebri a l'illa de

Menorca?

Palma, a 5 de maig del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines gestions porta a terme la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia per a la creació d'una escola de comerç?

Palma, a 5 de maig del 2004.

El diputat:

Diego M Guasch i Díaz.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines accions es porten a terme des de la Conselleria de

Turisme per tal de donar suport als municipis de les Illes?

Palma, a 5 de maig del 2004.

El diputat:

Andreu Prohens i Vicens.

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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els objectius que es persegueixen amb el Pla de

qualitat turística de les Illes Balears promogut per la

Conselleria de Turisme?

Palma, a 5 de maig del 2004.

La diputada:

Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina quantitat es va pagar en concepte de productivitat als

funcionaris d'aquesta comunitat autònoma de les diferents

conselleries durant la cinquena legislatura?

Palma, a 5 de maig del 2004.

El diputat:

Joan Font i Rosselló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2607/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a plans de contingència per a sobrecàrrega de la

xarxa elèctrica, a contestar davant la Comissió d'Economia.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2608/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a garantia del subministrament elèctric al municipi de

Santa Eulàlia del Riu, a contestar davant la Comissió

d'Economia. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2609/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a negociació de l'ajornament de l'amortització de

crèdits, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts. (Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2636/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes I, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2637/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes II, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2638/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes III, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2639/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes IV, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2640/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes V, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2641/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes VI, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2642/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes VII, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2643/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes VIII, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2644/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes IX, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2645/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes X, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2646/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XI, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2647/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XII, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).
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RGE núm. 2648/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XIII, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2649/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XV, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2650/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XVI, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2651/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XVII, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2652/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XVIII, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2653/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XIX, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2654/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XX, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2655/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes XIV, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 5 de maig del 2004).

RGE núm. 2725/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ampliació de centres educatius a Eivissa, a contestar davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 5 de

maig del 2004).

RGE núm. 2726/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a projecte de remodelació CP Sa Bodega, a contestar davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 5 de

maig del 2004).

RGE núm. 2727/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a desestimació d'un colAlegi a es Canar, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 5 de maig

del 2004).

RGE núm. 2728/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a solucions a la manca d'aules d'educació especial, a contestar

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

5 de maig del 2004).

RGE núm. 2729/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a edifici de l'Escola Oficial d'Idiomes, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 5 de maig

del 2004).

Palma, a 5 de maig 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 comissió.

Quins plans de contingència ha preparat la Conselleria

d'Indústria i Energia per fer front a la sobrecàrrega de la xarxa

elèctrica? 

Palma, a 27 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria

d'Indústria i Energia per tal que es garanteixi el

subministrament elèctric al municipi de Santa Eulàlia del Riu?

Palma, a 27 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.
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És cert que el Govern de les Illes Balears negocia amb les

entitats financeres l'ajornament de l'amortització dels crèdits

contrets per la comunitat autònoma?

Palma, a 27 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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

Cultura, Educació i Esports.

Per quins motius al Decret d'admissió d'alumnes s'estableix,

a més del període ordinari, un altre d'extraordinari

d'escolarització al mes de setembre?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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

Cultura, Educació i Esports.

Per quins motius s'assenyala que les decisions, en el procés

d'escolarització dels titulars dels centres concertats podran ser

objecte de recurs d'alçada?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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

Cultura, Educació i Esports.

Per quins motius s'elimina dins el Decret d'admissió

d'alumnes el criteri complementari de ser fill/a de treballador

del centre?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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

Cultura, Educació i Esports.

Per quins motius la Conselleria d'Educació i Cultura no ha

fet cas al dictamen del Consell Consultiu pel que respecta al

criteri complementari de concessió d'un punt per altres

circumstàncies rellevants apreciades per l'òrgan competent del

centre?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Per quin motiu no s'especifica, en cap moment, a l'article

10.b del decret que els criteris complementaris en base a

circumstàncies rellevants apreciades per l'òrgan competent del

centre no poder ser discriminatoris?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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

Cultura, Educació i Esports.

Per què s'ha reduït la participació dels directors dels centres

públics en el procés d'adscripció a centres?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.
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Quina motivació té que s'atorguin dins el mes

d'escolarització diverses puntuacions al criteri de proximitat del

domicili en funció de la residència continuada?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines fórmules de comprovació ha posat en marxa la

Conselleria d'Educació i Cultura per assegurar la veracitat dels

certificats emesos per empreses privades referits al lloc de feina

que segons el Decret d'admissió d'alumnes compta el mateix

que el domicili familiar?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Si es detecten falsedats en certificats d'empreses referents

a llocs de treball, segons s'estableix a l'Ordre de 19 d'abril, per

la qual es regula el procés d'admissió i matriculació d'alumnes,

quines mesures legals es pensen prendre?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Considera adequat i just que el mateix centre educatiu

acrediti la veracitat de la concurrència de condicions que fan

susceptibles d'acollir-se a algun criteri complementari dins el

procés d'escolarització?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Per què al Decret d'admissió es descriu la documentació

acreditativa de la majoria de criteris però no de tots?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Per què no es limita el Decret d'admissió a l'augment màxim

de ràtio a les aules?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Com es facilitarà el transport escolar necessari als alumnes

que no tenguin possibilitat d'ocupar una vacant a la seva zona?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Per quins motius s'ha augmentat el pes que té la renda

familiar dins els criteris prioritaris que s'estableixen en el

Decret d'admissió d'alumnes?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

La consideració d'alumnes amb necessitats educatives

específiques que s'assenyala a l'ordre d'admissió, inclou

necessitats de caire social?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Referent a l'article 8.9 de l'Ordre de 19 d'abril per la qual es

regula el procés d'admissió i matriculació d'alumnes, per què no

s'especifica si el mateix llistat ha d'incloure la plaça que s'hagi

adjudicat als alumnes no admesos?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Considera adequats els calendaris establerts pel procés

global d'escolarització?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

El Decret d'admissió estableix diverses puntuacions segons

l'antiguitat al domicili, quines mesures es prendran per canvis

de domicili dins la mateixa zona?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Considera que el Decret d'admissió i l'Ordre de 19 d'abril

compleixen els articles 1, 2.1, 2.2, 3.1, 46 i 72 i les

disposicions addicionals cinquena i quinzena de la LOCE?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

En el cas dels treballadors autònoms, es considera suficient

el certificat de l'empresa per acreditar el lloc de treball dins el

procés d'escolarització?

Palma, a 29 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.
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En què consisteix l'ampliació dels següents centres

educatius de l'illa d'Eivissa: CP Can Misses, CP Cas Serras, CP

Poeta Villangómez, Es Vedrà, Sant Carles?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

En què consisteix el projecte de remodelació i ampliació del

CP Sa Bodega, d'Eivissa?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Per què s'ha desestimat la construcció d'un colAlegi a es

Canar, terme municipal de Santa Eulàlia a Eivissa que

comptava amb el suport dels pares i de l'ajuntament del

municipi?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Com pensa solucionar la Conselleria d'Educació i Cultura

la manca d'aules d'educació especial dirigides a l'alumnat que

finalitza l'Educació Primària i ha de passar als centres

d'ensenyament secundari?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Per què en el Pla d'infraestructures educatives presentat no

es preveu la construcció d'un edifici per a l'Escola Oficial

d'Idiomes?

Palma, a 30 d'abril del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2632/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a guerra d'Iraq, pel procediment d'urgència. (Mesa de

5 de maig del 2004).

RGE núm. 2682/04, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a negociacions del Govern de l'Estat envers els fons

europeus per a l'olivar. (Mesa de 5 de maig del 2004).

Palma, a 5 de maig del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple amb el tràmit d'urgència.

El desembre del 2003, l’aleshores President del Govern

espanyol va decidir enviar tropes a l’Iraq, sense la consulta

prèvia amb el Parlament.

La decisió es va prendre, a més, sense l’autorització del

Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

Les condicions de seguretat de les forces espanyoles,

destacades a l’Iraq són cada cop més compromeses,

especialment, després de les recents insurreccions a zones de

majoria xiïta.

La seguretat de les forces espanyoles destacades a l’Iraq ha

estat el factor decisiu per decidir el seu retorn.

El Govern espanyol va arribar a la conclusió que no era

factible una resolució d’aquí a 30 de juny en virtut de la qual

les Nacions Unides no poguessin assumir la responsabilitat

política i la direcció militar per posar en marxa el procés de

democratització i estabilització a l’Iraq.
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La decisió de retirar les tropes de l’Iraq respon a un

compromís del President del Govern espanyol amb els milions

d’electors que varen votar el passat 14 de març. Respon, així

mateix, a un compromís del President del Govern amb els

espanyols i amb la pau.

Aquesta decisió forma part, a més, d’una estratègia de

política exterior que té entre els seus objectius principals la

recuperació de la confiança amb els aliats europeus i el

reforçament de la Unió Europea.

La decisió de retirar les tropes espanyoles de l’Iraq és

avalada pels resultats de les eleccions generals del passat 14 de

març i per enquestes molt recents que indiquen amb claredat

que la gran majoria dels espanyols no volien la implicació del

seu país en la guerra d’Iraq i no volen formar part d’aquest

compromís amb una guerra injusta que va adquirir l’anterior

Govern espanyol seguint la política belAlicista del President dels

Estats Units, sense escoltar l’opinió de la majoria dels

ciutadans.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a

la decisió del Govern espanyol de retirar amb la màxima

celeritat i seguretat les tropes espanyoles a l’Iraq.

Palma, a 29 d'abril del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El suport a l’agricultura i, en especial, a les activitats

tradicionals de les nostres Illes, és una línia de treball que el

Grup Parlamentari Popular considera fonamental. La producció

d’oli d’oliva és una activitat tradicional que ha de comptar amb

el suport de l’Administració per tal d’assolir una posició en el

mercat que li permeti competir amb fortalesa davant els seus

competidors.

La tradició en l’elaboració d’aquest producte a les Illes

Balears fa possible que puguem gaudir del coneixement que

ens capacita per elaborar un producte artesanal de qualitat, però

a al vegada, ens situa en un escenari en què trobam, en la

majoria de casos, petits productors amb moltes limitacions per

considerar que la seva activitat pot ser realment una sòlida

opció de futur per a la seva economia i, de la mateixa manera,

per a la potenciació de la producció dels nostres camps. A més

a més, la insularitat i les limitacions d’espai de la nostra terra

justifiquen encara més la missió de suport de l’Administració

a aquest sector.

L’olivar ocupa a les Illes Balears una superfície, segons les

darreres dades disponibles, de 11.286 hectàrees, situat la major

part a la Serra de Tramuntana de l’illa de Mallorca, formant

part del paisatge tradicional d’aquesta zona. La desaparició

d’aquest olivar produiria un greu deteriorament tan des de

l’aspecte paisatgístic com mediambiental, atès les elevades

pendents de la zona.

En aquest sentit, els governants de la nostres illes, tal i com

ho estan fent, han d’estar especialment atents a la captació de

fons i ajuts que puguin potenciar el sector d’oli de les Illes

Balears, la millora dels procediments de producció dels nostres

pagesos i el posicionament en el mercat.

A les consideracions anteriors s’afegeix el fet de què la

major part de l’olivar de les Illes Balears es troba a zones amb

pendent pronunciada i de difícil accés on el cultiu és més difícil

i el risc d’erosió, en cas d’abandonar-se, seria màxim.

Degut a tot això, és fonamental rebre tot el suport possible

del Govern de l’Estat en el marc de les seves competències i,

molt especialment en el de les negociacions amb la Unió

Europea. Necessitam estar al corrent de les accions que es

porten a terme pel repartiment dels fons comunitaris i de les

expectatives de suport de l’Administració a les que poden

aspirar els nostres pagesos.

Això, molt recentment, no ha estat així. La primera acció

envers l’agricultura que ha posat en marxa el Govern de l’Estat

encapçalat per José Luís Rodríguez Zapatero s’ha caracteritzat

per un clar partidisme i per obviar als pagesos de les Illes

Balears, en la mateixa línia del que ja va succeir amb la nostra

comunitat en el discurs d’investidura. El passat 23 d’abril per

la tarda, la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació es va

reunir amb les comunitats autònomes governades pel seu partit

polític per donar explicacions de gestions portades a terme a

BrusselAles i va deixar de banda altres comunitats autònomes

com la nostra.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport

al cultiu de l’olivar, donada la seva importància dins el sector

agrari, i com a suport imprescindible per al manteniment del

medi en amples zones de les nostres Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva

protesta davant la manca d’explicacions del Govern de l’Estat

envers les negociacions de l’oli que s’han portat a terme amb

la Unió Europea, així com pel greuge institucional patit per la

nostra comunitat autònoma pel fet de no rebre informació en les

mateixes condicions que altres comunitats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri

d’Agricultura, Pesca i Alimentació a facilitar a la Conselleria

d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes informació

exhaustiva sobre les expectatives de futur del sector de l’oliva.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri

d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè en el futur

repartiment dels fons europeus tengui en compte l’especial

importància que l’olivar té a les nostres illes.
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Palma, a 30 d'abril del 2004.

El portaveu:

Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2613/04, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a legalització del matrimoni entre

persones del mateix sexe, amb solAlicitud de tramitació davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 5

de maig del 2004).

Palma, a 5 de maig 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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La Constitució espanyola, en el seu article 32, estableix que

“la llei regularà les formes de matrimoni, l’edat i la capacitat

per contreure’l, els drets i els deures dels cònjuges, les causes

de separació i dissolució i els seus efectes”, sense establir cap

altra limitació. Aquesta regulació del matrimoni s’ha

d’entendre d’acord amb l’article 14 de la pròpia Constitució,

segons el qual “els espanyols són iguals davant la llei, sense

cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió,

opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o

social”. Els poders públics, per tant, tenen el deure de protegir

totes les formes de convivència, amb independència de

l’orientació sexual de les persones que el formen. És lògic, per

tant, que les unions entre persones del mateix sexe tenguin

cabuda dins de la institució matrimonial.

A molts de països d’Europa s’ha avançat de manera ben

significativa per dotar d’igualtat jurídica als colAlectius

homosexuals, un reconeixement que, en diversos casos, arriba

a permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe. A

l’Estat espanyol, la legislació manté una diferència de tracte

cap a les persones del mateix sexe que desitgen

institucionalitzar les seves relacions, ja que no se’ls permet fer-

ho per la via del matrimoni, en el que constitueix una

discriminació basada en l’orientació sexual.

És necessari avançar en la igualtat jurídica entre les diverses

relacions de parella, assolint la màxima equiparació entre les

heterosexuals i les homosexuals. S’ha d’anar més enllà del

reconeixement de les unions de fet, per arribar a la legalització

de les unions matrimonials entre persones del mateix sexe, que

suposaria l’expressió de la plena igualtat jurídica. Això

suposaria el reconeixement, per a les parelles homosexuals, de

tots els drets propis del matrimoni, en matèria tributària,

successòria, de protecció social o d’adopció d’infants, entre

d’altres.

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 instat el Govern de l’Estat

a promoure la modificació del Codi Civil per tal de fer possible

el matrimoni entre persones del mateix sexe, que suposaria el

reconeixement, per a les parelles homosexuals, de tots els drets

propis del matrimoni, en matèria tributària, successòria, de

protecció social o d’adopció d’infants, entre d’altres.

Palma, a 27 d'abril del 2004.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 170/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost d'intervencions a

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

Anestèsia. Quiròfan: 12.726,71. Consultes: 1,442,40. Total:

14.169,11.

Cirurgia. Quiròfan: 4.439,55. Consultes: 721,20. Total:

5.160,75.

Traumatologia. Quiròfan: 15.390,44.

Medicina interna. Consultes: 1.442,40.

Obstetrícia i ginecologia. Quiròfan: 1.183,88. Consultes:

390,65. Total: 1.574,53.

Oftalmologia. Consultes: 2.163,60.

Radiodiagnòstic. Consultes: 2.764,60.

Psiquiatria. Consultes: 60,10.

Oncologia. Consultes: 721,20.

TOTAL. Quiròfan: 33.740,58. Consultes: 9.706,15. Total:

43.446,73.

Palma, 6 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 171/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost d'intervencions a

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

Activitat:

Consultes T4. Ginecologia, 158; traumatologia, 162; total,

320.

Cost estimat:

Consultes T4. Ginecologia, 3.234,13; traumatologia, 3.316;

total, 6.550,13.

Palma, 6 d'abril del 2004.
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La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 179/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

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

del 2004).

Les intervencions que s'han realitzat en els centres

concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre; per tant

no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

Palma, 14 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 181/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

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

del 2004).

En jornada laboral ordinària, el desembre del 2003 fou

zero.

Palma, 6 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 187/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

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

del 2004).

Les intervencions que s'han realitzat en els centres

concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre; per tant

no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

Palma, 14 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 188/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

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

del 2004).

En jornada laboral ordinària, el desembre del 2003 fou

zero.

Palma, 6 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 199/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o

intervencions fora de l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm.

27 de 30 de gener del 2004).

Per conceptes, el total del 4t. trimestre és:

Cost consultes dermatologia "Centre Medicina Avançada":

21.600.

Cost consultes rehabilitació "Centre Medicina Avançada":

7.935.

Cost cirurgia major ambulatòria, cirurgia, "Centre Medicina

Avançada": 24.233.

Cost cirurgia major ambulatòria, trauma, "Centre Medicina

Avançada": 7.854.

Cost cirurgia major ambulatòria, cirurgia, "Clínica

Menorca": 9.543.

Cost cirurgia major ambulatòria, oftalmologia, "Clínica

Menorca": 29.600.

Cost cirurgia major ambulatòria, trauma, "Clínica

Menorca": 23.067.

Cost cirurgia major ambulatòria, urologia, "Clínica

Menorca": 2.490.

Totals: 126.322.

Palma, 7 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 202/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o

intervencions de Can Misses. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener

del 2004).

El cost estimat és:

Consultes:

Ginecologia. T1, 1.617,06; T2, 8.290,01; T3, 8.781,27;

total, 18.688,33.

Traumatologia. T1, 2.128,79; T2, 2.886,15; T3, 2.435,83;

total, 7.450,77.

Dermatologia. T3, 2.527,71.

TOTAL. T1, 3.745,85; T2, 11.176,16; T3, 13.734,80.

Total, 28.656,81.

Intervencions:

Ginecologia. T3, 3.792,42.

Palma, 7 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 203/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o
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intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 27 de

30 de gener del 2004).

Per conceptes, el total del 4t. trimestre és:

Cost consultes dermatologia "Centre Medicina Avançada":

21.600.

Cost consultes rehabilitació "Centre Medicina Avançada":

7.935.

Cost cirurgia major ambulatòria, cirurgia, "Centre Medicina

Avançada": 24.233.

Cost cirurgia major ambulatòria, trauma, "Centre Medicina

Avançada": 7.854.

Cost cirurgia major ambulatòria, cirurgia, "Clínica

Menorca": 9.543.

Cost cirurgia major ambulatòria, oftalmologia, "Clínica

Menorca": 29.600.

Cost cirurgia major ambulatòria, trauma, "Clínica

Menorca": 23.067.

Cost cirurgia major ambulatòria, urologia, "Clínica

Menorca": 2.490.

Totals: 126.322.

Palma, 7 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 596/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

desenvolupament del Pla de vials no motoritzats. (BOPIB núm.

29 de 13 de febrer del 2004).

Consultats els arxius d'aquesta conselleria, no consta cap

pla de vials no motoritzats aprovat pel Pla de Parlament durant

l'anterior legislatura.

Palma, 25 de març del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 688/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut de Porto Cristo.

(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

En el nucli de població de Porto Cristo, a fi d'abastar

l'assistència sanitària als nuclis de S'Illot, de Cala Morlanda, de

Cala Anguila, de Cala Mendia, de l'Estany d'en Mas, de Cales

de Mallorca, de Cala Murada i del mateix Porto Cristo, està

prevista la construcció d'un centre de salut, però per això s'ha

de fer una modificació d'ordenació sanitària de les Illes Balears,

que va ser aprovada pel Consell de Govern mitjançant Decret

19/04, de 27 de febrer, pel qual es modifica l'ordenació

sanitària territorial de les Illes Balears, publicat al BOIB núm.

37 de 13 de març del 2004.

Ja s'ha solAlicitat, des del 25 de febrer del 2004, a

l'Ajuntament de Manacor que cedeixi gratuïtament un solar a

l'esmentat nucli costaner de població.

Palma, 7 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 711/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a plans de

vigilància ambiental dels projectes de subestacions. (BOPIB

núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

Tal com resulta de l'article 7 del Reial Decret legislatiu

1302/1986, redactat per la Llei 6/2001, de 8 de maig,

l'administració autonòmica és la competent per fer el seguiment

del Pla de vigilància ambiental esmentat a la pregunta

formulada.

Així mateix, i com a resultat de l'acord de la Comissió

Balear de Medi Ambient de data 25 de novembre del 2003, el

promotor haurà d'emetre informes dues vegades a l'any relatius

a mesura dels camps electromagnètics, informes que s'hauran

de remetre a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, a la

Conselleria de Salut i Consum i a la Conselleria de Medi

Ambient.

Palma, 15 d'abril del 2004.

El secretari general de la Conselleria de Medi Ambient:

Miquel M. Ramis d'Ayreflor i Catany.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 992/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nòmina  de

José M. Fiol Ramonell, José R. Ahicart Sanjosé i José Antonio

Berastain Díez. (BOPIB núm. 30 de 27 de febrer del 2004).

La quantitat bruta pagada a les nòmines de desembre del

2003 i gener del 2004 als funcionaris José M. Fiol Ramonell,

José R. Ahicart Sanjosé i José Antonio Berastain Díez és la

següent:

- José M. Fiol Ramonell: desembre, 7.788,43 i; gener,

7.469,73 i.

- José R. Ahicart Sanjosé: desembre, 8.223,12 i; gener,

6.785,50 i.

- José A. Berastain Díez: desembre, 6.580,21 i; gener,

5.463,46 i.

Marratxí, 7 d'abril del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 1045/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a viatges a

càrrec del programa 131B, centre de cost 23201. (BOPIB

núm. 32 de 5 de març del 2004).
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Els viatges realitzats a càrrec del programa 131B, centres de

cost 23201, des de l'1 de juliol del 2003, que corresponen a la

Direcció General de Joventut, són els següents:

- Eivissa, 16/05/2003. 123,74 i.

- Barcelona, 09/11/2003. 448,15 i.

- Argentina i Uruguai, 20/11/2003. 10.223,30 i.

- Trobada a Palma de les cases balears d'Europa,

09/12/2003. 1.561,26 i.

- Santo Domingo, Cuba i Puerto Rico, 28/01/2004. 7.658,19

i.

- Maó, 03/10/2003*. 437,27 i.

- BrusselAles, 17/12/2003*. 454,47 i.

- Madrid, 17/12/2003*. 83,05 i.

- Salzburg, 17/12/2003*. 90,15 i.

-Maó-Palma-Maó, 17/12/2003*. 99,74 i.

- BrusselAles, 29/11/2003*. 912,63 i.

* Aquestes dates són les de facturació.

Palma, 26 de març del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 1123/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cost de la

publicitat sobre carreteres. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del

2004).

En relació a la pregunta formulada s'informa que no s'ha fet

publicitat sobre carreteres, variants, autovies i autopistes;

només s'han publicat els anuncis relatius a la licitació o a les

expropiacions, que vénen determinades per les disposicions

legals que siguin d'aplicació en cada cas.

Palma, 5 d'abril del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 1127/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions a Sa Costera. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del

2004).

1. El projecte "Aprofitament dels recursos hidràulics de la

Serra de Tramuntana. Mallorca. Balears. Clave MOPTMA

11.191.113/0321", s'inclou dins el conveni subscrit en 26 de

març del 1994 entre el Govern de la comunitat autònoma de les

Illes Balears i Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi

Ambient.

La pertinent tramitació administrativa de l'esmentat

projecte, així com el finançament de les obres a executar,

correspon al Ministeri de Medi Ambient, amb la subvenció de

la Unió Europea.

La comunitat autònoma de les Illes Balears ha d'aportar els

terrenys i els permisos necessaris per realitzar les obres

esmentades.

En consonància amb aquesta distribució de competències,

les actuacions administratives pertinents en la tramitació de

l'esmentat projecte són impulsades pel Ministeri de Medi

Ambient en el marc de colAlaboració entre els dos organismes.

En qualsevol cas, exposam a continuació les principals fites

del procediment.

2. Les obres incloses a l'esmentat projecte varen ser declarades

d'interès general pel Reial Decret Llei 3/1992, de 22 de maig.

El Pla hidrològic de les Illes Balears, aprovat mitjançant el

Reial Decret 378/2001, de 6 d'abril, en el seu article 81.2.c)

preveu com una de les principals infraestructures de Mallorca

les obres de "conducció des de Sa Costera, a la vessant

septentrional de Tramuntana, fins a la badia de Palma, a la

vessant sud, amb la captació i la conducció dels cabals de les

fonts de Sa Costera i dels excedents de la vall de Sòller".

3. El projecte inicial va ser redactat l'any 1994. El primer tràmit

d'informació pública del referit projecte (BOIB 110 de 2 de

setembre del 1995) sotmetia també a informació pública el

corresponent estudi d'impacte ambiental de les obres incloses

en el projecte, donant compliment a l'article 129 -abans 118-

del vigent text refós de la Llei d'aigües i al RDL 1302/1986, de

28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental.

Posteriorment es va formular la declaració d'impacte

ambiental del referit projecte mitjançant resolució de la

Secretaria General de Medi Ambient del Ministeri de Medi

Ambient, de 27 de novembre del 2000 (BOE 311 de 28 de

desembre del 2000), d'acord amb el RDL 1302/1986, de 28 de

juny.

D'acord amb l'establert als articles 59.5 i 59.6 de

l'esmentada llei 30/1992, es va donar publicitat a la Resolució

de 9 de novembre del 1996 del director general de Obras

Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministeri de Medi

Ambient, donant resposta a totes les alAlegacions presentades i

aprovant l'expedient d'informació pública (BOIB 47 de 18

d'abril del 2002).

4. Arrel de les modificacions imposades per la declaració

d'impacte ambiental, l'any 2001 es va elaborar un nou

avantprojecte, aprovat per la Dirección General de Obras

Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

5. La pertinent tramitació del projecte va donar lloc a un segon

període d'informació pública, que es va tramitar per part de la

Delegació de Govern a les Illes Balears en virtut d'encomana de

gestió del Ministeri de Medi Ambient (BOIB 68 de 15 de maig

del 2003 i BOE 143 de 16 de juny del 2003).

L'aprovació de l'expedient d'informació pública i del

projecte de construcció d'obra es va dur a terme mitjançant

resolució de la Dirección General de Obres Hidráulicas y

Calidad de las Aguas de data 20 d'octubre del 2003.

6. Segons resolució del secretario de Estado de Aguas y Costas

de dia 30 de desembre del 2003, es va adjudicar a l'empresa
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FCC Construcción SA l'elaboració del projecte i l'execució de

les obres de referència, per un import de 55.970.540 i.

Complerts tots els tràmits pertinents, recentment es varen

iniciar les obres corresponents.

7. ParalAlelament, i en exercici de les competències atribuïdes,

el Govern balear, en acord de Consell de Govern de 12 d'abril

del 2002, va acordar la declaració de l'ocupació urgent dels

terrenys afectats per expropiació per les obres del projecte de

referència, d'acord amb l'article 52 i següents de la Llei

d'expropiació forçosa (BOIB 59 de 16 de maig del 2002).

8. El Govern balear, mitjançant l'Institut Balear de l'Aigua i

l'Energia (IBAEN), du a terme les negociacions amb els

propietaris de les finques afectades per les obres.

L'actuació prevista envers la majoria d'aquestes propietats

privades és la constitució de servituds d'aqüeducte i de pas,

mitjançant el procediment que estableixen els articles 47 i

següents del text refós de la Llei d'aigües RDL 1/2001, de 20

de juliol, desenvolupat pels articles 18 i següents del

Reglament de domini públic hidràulic.

El director gerent d'IBAEN:

Guillem Soler i Serra.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 1129/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a accions

per a la protecció de zones humides. (BOPIB núm. 32 de 5 de

març del 2004).

Es poden classificar les actuacions en dos apartats diferents:

A) Les actuacions de gestió previstes en els plans anuals

d'actuació del 2004 per a les quatre zones humides que són

actualment espai natural protegit:

- Parc natural de S'Albufera de Mallorca.

- Parc natural de S'Albufera des Grau.

- Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

- Reserva natural de S'Albufereta.

B) Les actuacions previstes en els dos projectes europeus

INTERREG IIIC, titulats MEDWET-REGIONS i MEDWET-

SUDOE, relacionats amb l'estudi i la gestió de zones humides.

B.1) Actuacions previstes al projecte MEDWET-

REGIONS:

- Base de dades de les zones humides de Balears.

- Inventari i cartografia.

- Programes de seguiment de l'aigua a S'Albufera de

Mallorca, S'Albufereta i S'Albufera des Grau.

- Pla de gestió de S'Albufera de Mallorca.

- Programa de gestió d'hàbitats de S'Albufera de Mallorca.

- Formació i seminaris (monitoring, plans de gestió,

inventari).

- Edició de material divulgatiu (tríptic, CD, pàg. web,

publicació del projecte).

B.2) Actuacions previstes al projecte MEDWET-SUDOE:

- Projecte pilot per a la realització de la base de dades,

l'inventari i la cartografia de S'Albufereta amb metodologia MedWet.

- Projecte pilot per a la realització de la base de dades,

l'inventari i la cartografia de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

- Participació a cursos i seminaris.

- Elaboració de publicacions i material divulgatiu.

La cap de Servei d'Espais Naturals:

Catalina Massutí i Jaume.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 1130/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aprovació

del decret de zones humides. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del

2004).

L'aprovació del decret de zones humides està íntimament

relacionat amb l'elaboració d'una proposta, que correspon a les

comunitats autònomes, per a la formació de l'inventari nacional

de zones humides.

Aquest inventari nacional ha estat regulat pel Decret

435/2004, de 12 de març; en aquest decret apareixen regulades

les condicions mínimes que haurien de tenir les diferents

tipologies de zones humides per ser incloses a cada una de les

diferents categories.

Per tant, una vegada s'hagi fet un estudi previ comparant les

propostes concretes que es recollien a l'esborrany de decret

preparat i als requisits exigits al decret estatal, podríem mesurar

si l'abast i la finalitat pretesos en el decret estatal queden

coberts a l'esborrany preparat per l'anterior equip de govern.

Palma, 15 d'abril del 2004.

El secretari general de la Conselleria de Medi Ambient:

Miquel M. Ramis d'Ayreflor i Catany.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 1186/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

pressupost assignat per a mesures incentivadores del lloguer

d'habitatges. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

Us tramet el pressupost corresponent al I Pla d'habitatge de

les Illes Balears 2004-2008, en el qual es contemplen les

actuacions pel que fa a lloguer i compravenda.

2004. Lloguer: 1.850.000 i. Compravenda: - .

Rehabilitació: 300.000 i.

2005. Lloguer: 4.550.000 i. Compravenda: 8.000.000 i.

Rehabilitació: 900.000 i.

2006. Lloguer: 5.900.000 i. Compravenda: 15.000.000 i.

Rehabilitació: 1.200.000 i.

2007. Lloguer: 5.900.000 i. Compravenda: 22.000.000 i.

Rehabilitació: 1.500.000 i.

2008. Lloguer: 5.900.000 i. Compravenda: 29.000.000 i.

Rehabilitació: 1.500.000 i.

Palma, 23 de març del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
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Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 1187/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

pressupost assignat per a mesures incentivadores de la compra

d'habitatges de segona mà. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del

2004).

Us tramet el pressupost corresponent al I Pla d'habitatge de

les Illes Balears 2004-2008, en el qual es contemplen les

actuacions pel que fa a lloguer i compravenda.

2004. Lloguer: 1.850.000 i. Compravenda: - .

Rehabilitació: 300.000 i.

2005. Lloguer: 4.550.000 i. Compravenda: 8.000.000 i.

Rehabilitació: 900.000 i.

2006. Lloguer: 5.900.000 i. Compravenda: 15.000.000 i.

Rehabilitació: 1.200.000 i.

2007. Lloguer: 5.900.000 i. Compravenda: 22.000.000 i.

Rehabilitació: 1.500.000 i.

2008. Lloguer: 5.900.000 i. Compravenda: 29.000.000 i.

Rehabilitació: 1.500.000 i.

Palma, 23 de març del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 2730/04, del Grup Parlamentari Socialista,

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

d'Interior.

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

5 de maig del 2004, conformement amb l'article 175 del

Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència,

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

d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals, per tal d'informar sobre les irregularitats observades

en el darrer concurs de trasllat de funcionaris.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Reconversió de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió RGE núm. 1894/04, 1895/04, 1896/04 i

1897/04 en preguntes amb solAlicitud de resposta escrita. 

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

5 de maig del 2004, atesos els escrit RGE núm. 2731/04 i

2779/04, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i

Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, acordà que les

preguntes de referència, presentades pel diputat esmentat,

relatives a clausura, a obertura, a execució de la sentència i a

baixa de l'Hotel Bahía Park (BOPIB núm. 37, de 14 d'abril

d'enguany) es reconverteixin en preguntes amb solAlicitud de

resposta escrita.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Creació i composició de la Comissió no permanent d'estudi

de la millora per part de l'Estat del finançament de les

competències en matèria d'Educació i Sanitat.

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

5 de maig del 2004, un cop oïda la Junta de Portaveus en sessió

de dia 27 d'abril del mateix any, acorda de crear la comissió

esmentada i de fixar-ne la composició en 17 membres amb la

distribució següent:

- 9 del Grup Parlamentari Popular.

- 5 del Grup Parlamentari Socialista.

- 1 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

- 1 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

- 1 del Grup Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Substitució a la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

5 de maig del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.

2605/04, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant

el qual es comunica la substitució de l'Hble. Sr. Joan Marí i Tur

per l'Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan a la comissió de referència.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 5 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 39.

- Pàg. 1131 i 1155. Proposicions no de llei davant comissió.

Apartat D)

On diu: RGE núm. 2332/04, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a ajuts als damnificats pel

temporal de calabruix a Consell.

Ha de dir: RGE núm. 2416/04, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a ajuts als damnificats pel

temporal de calabruix a Consell.
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