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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

4 de maig del 2004, procedí a debatre el text de la Moció RGE

núm. 2422/04, relativa a situació actual de les llistes d'espera,

amb les esmenes RGE núm. 2732/04, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, i 2750/04, 2751/04, 2752/04,

2753/04, 2754/04, 2755/04 i 2756/04, del Grup Parlamentari

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

RESOLUCIÓ

A)

"1. En tant que el Consejo Interterritorial del Sistema

Nacional de Salud no estableixi els criteris de priorització dels

malalts en llista d'espera a primeres consultes externes, proves

diagnòstiques/terapèutiques i intervencions quirúrgiques, la

Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

continuarà aplicant de forma prioritària els criteris fixats a

l'annex tres del Reial Decret 605/2003, de 23 de maig.

2. En el si del Consejo Interterritorial, la Conselleria de

Salut i Consum del Govern de les Illes Balears defensarà que

per establir prioritats sigui la més important la necessitat

mèdica i la gravetat del procés a tractar, és a dir, que es

gestionin les llistes des del punt de vista qualitatiu i no

quantitatiu, com es ve fent habitualment.

3. S'instarà que cada procés tengui una espera determinada

segons la gravetat de la malaltia i no segons l'ordre d'arribada.

Per això es demanarà la colAlaboració de les societats

científiques i dels professionals dels centres sanitaris.

4. Per tal de mantenir la transparència en la gestió de les

llistes d'espera la Conselleria de Salut i Consum "penjarà" de

la seva web les llistes d'espera el més aviat possible i com a

màxim per al 2005.

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

Illes Balears que, un cop aprovades les conclusions de la

comissió d'estudi per debatre el finançament de l'educació i la

sanitat, proposi al Govern de l'estat les actuacions adients per

tal de poder millorar els objectius de les llistes d'espera.

6. Sempre conservant la privacitat i el dret a la intimitat de

cada pacient, d'acord amb la Llei Orgànica de protecció de

dades 15/1999, de 13 de desembre, el Servei de Salut de les

Illes Balears ha de ser capaç de mostrar, a cada moment, el lloc

que cada usuari ocupa a la llista d'espera i la demora estimada."

A la seu del Parlament, 5 de maig 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

4 de maig del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 792/04, relativa a descomptes als

treballadors que, no essent residents, es desplacen a

Formentera des d'Eivissa i viceversa, per motius laborals, amb

l'esmena RGE núm. 2749/04, del Grup Parlamentari Popular,

i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears perquè aprovi l'aplicació als ciutadans d'Eivissa i

Formentera que no són residents i que es desplacen per motius

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

que tenen els residents de Formentera.

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

Illes Balears a establir els mecanismes oportuna per a

l'aplicació del descompte a aquelles persones que compleixen

les condicions establertes per aquest acord."

A la seu del Parlament, 5 de maig del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2355/04, de

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

Parlamentari Popular, relativa a entrada en servei del centre de

salut de Canal Salat de Ciutadella. (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 12 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2620/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a obligació de GESA de donar

llum a Capdepera i a Artà. (BOPIB 39 de 30 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria

i Energia.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2614/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament d'agendes

locals 21. (BOPIB 39 de 30 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 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2616/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a convocatòria de la Conselleria d'Agricultura

i Pesca en relació amb les negociacions de la UE respecte del

sector de l'olivar. (BOPIB 39 de 30 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2617/04, de

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

Popular, relativa a monogràfic a l'escriptor eivissenc Enrique

Fajarnés Cardona. (BOPIB 39 de 30 d'abril 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 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2618/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a accions formatives en matèria

de pesca. (BOPIB 39 de 30 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2615/04, de

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

Parlamentari Popular, relativa a cànon exigit per la UE respecte

del préstec de llibres a les biblioteques. (BOPIB 39 de 30

d'abril 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 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2419/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a informe del Consell

Consultiu. (BOPIB 39 de 30 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2612/04, de

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

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a decret

d'admissió d'alumnes. (BOPIB 39 de 30 d'abril 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 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2537/04, de

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

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a posada en

marxa del tren entre Inca i Manacor. (BOPIB 39 de 30 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 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2619/04, de

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

Parlamentari Popular, relativa a obkectius del projecte de

canalització del Canal Salat de Ciutadella. (BOPIB 39 de 30

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 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2622/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a majoristes de

viatges. (BOPIB 39 de 30 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 12 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 4

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2621/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a cursos de gestió i direcció

d'emergències. (BOPIB 39 de 30 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 12 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de la InterpelAlació RGE núm. 1702/04.

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

dia 4 de maig del 2004, fou ajornada la interpelAlació de

referència, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a infraestructures sanitàries i publicada al BOPIB núm. 36 de

2 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2785/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions davant les contingències fiscals
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aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l'adquisició d'alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2787/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni de carreteres Govern de les Illes Balears-

Govern Central. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2800/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes. (Mesa de

12 de maig del 2004).

Palma, a 12 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes

Balears, sobre les actuacions davant les contingències fiscals

aparegudes com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern per a l'adquisició d'alguns actius de Valldemossa

Producciones, SL.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Sr.

Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les

Illes Balears sobre les actuacions que pensa dur la conselleria

davant les contingències fiscals aparegudes com a conseqüència

de les taxacions fetes pel Govern per a l'adquisició d'alguns

actius de Valldemossa Producciones, SL.

Palma, a 4 de maig 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes

Balears, sobre el conveni de carreteres Govern de les Illes

Balears-Govern central.

Tenint en compte les modificacions plantejades en el text

signat el passat 12 de març i atesa la important inversió que

suposa, el Grup Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Sra.

Consellera d'Obres Públiques del Govern de les Illes Balears

sobre el conveni de carreteres entre el Govern de les Illes

Balears i el Govern central.

Palma, a 5 de maig del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de

les Illes Balears, sobre el decret d'admissió d'alumnes.

El Decret 35/2004 de 16 d'abril, pel qual s'estableix el

règim d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb

fons públics, ha suposat una sèrie de modificacions en el procés

d'escolarització. Així mateix, l'aplicació d'aquest decret i de les

ordres que el desenvolupen ha generat malestar dins la

comunitat educativa.

És, doncs, per aquest motiu que el Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista interpelAla el Govern en relació a aquest

decret i a les ordres que el desenvolupen.

Palma, a 5 de maig del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2759/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a pressupost per a la rehabilitació dels molins

d'es Jonquet. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2760/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions per minvar la despesa

farmacèutica. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2761/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions de prevenció d'incendis a Na

Burguesa. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2762/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions de les festes a sa Costera. (Mesa

de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2763/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a vigilància a les colònies de Larus audouinii

i Phalacrocorax arsitotelis desmarestiii. (Mesa de 12 de maig

del 2004).

RGE núm. 2764/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a activitats lligades al projecte Life-Posidònia.

(Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2765/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a data d'aprovació del decret de zones humides.

(Mesa de 12 de maig del 2004).
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RGE núm. 2766/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a estudis sobre la necessitat de noves

dessaladores. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2767/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a data d'inici de llocs per a les actuacions

sobre fondeigs del projecte Life-Posidònia. (Mesa de 12 de

maig del 2004).

RGE núm. 2768/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a data d'inici i pressupost del projecte del

torrent de Manacor. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2769/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions previstes a torrents a Palma.

(Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2770/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a raons de l'autorització per explotar sis pous

de sa Marina Gran, Santa Margalida. (Mesa de 12 de maig del

2004).

RGE núm. 2771/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a plans d'actuació respecte de zones LIC i

ZEPA. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2772/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions amb l'Associació pel

desenvolupament i integració de persones esquizofrèniques.

(Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2867/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a possibles incompatibilitats del Recaptador de

zona de Mallorca. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2913/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

d'inversió. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2914/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos

per alumnes de l'EBAP. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2915/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos

per alumnes de l'IBSP. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2916/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

de concertació social amb ajuntaments. (Mesa de 12 de maig

del 2004).

RGE núm. 2917/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

de concertació social amb consells insulars. (Mesa de 12 de

maig del 2004).

RGE núm. 2918/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

d'orientació laboral amb ajuntaments. (Mesa de 12 de maig

del 2004).

RGE núm. 2919/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

d'orientació laboral amb consells insulars. (Mesa de 12 de

maig del 2004).

RGE núm. 2920/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla

estratègic de salut laboral. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2921/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla

director d'economia social. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2922/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pactes

locals d'ocupació. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2923/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte

EURORREGIÓN. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2924/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa assignació

de canals multiplex. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2925/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agenda

local 21 a Mallorca. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2926/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agenda

local 21 a Menorca. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2927/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agenda

local 21 a Eivissa. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2928/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

desestacionalització turística. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2929/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat

econòmica per programes de desestacionalització. (Mesa de

12 de maig del 2004).

Palma, a 12 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.
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Quina quantitat es destinarà per part de la Conselleria de

Medi Ambient i amb càrrec a quina partida pressupostària, a la

rehabilitació dels molins d'es Jonquet?

Palma, a 3 de maig 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.

Quines actuacions té previstes la Conselleria de Salut per

minvar la despesa farmacèutica que s'ha disparat en aquests

darrers mesos?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions es duen a terme a la zona de Na

Burguesa (Calvià), en el terreny forestal, per prevenir incendis

forestals, emmarcats en el Pla Forestal Comarcal del Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions concretes ha duit a terme el Govern de

les Illes Balears respecte del projecte de sa Costera des de la

signatura del conveni de 26 de març del 1994 fins a l'actualitat?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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.

Quina vigilància es realitza a les colònies de Larus

audouinii i Phalacrocorax arsitotelis desmarestii, amb

indicació del personal destinat a aquestes tasques, càrrec,

situació laboral, i amb indicació del pla de feina que es du a

terme?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló 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.

Quines activitats i quin material divulgatiu d'educació

ambiental es realitzen sobre el projecte Life-Posidònia?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data (mes i any) s'aprovarà o es durà al Consell de

Govern per a la seva aprovació el Decret de Zones humides,

amb tramitació iniciada el setembre del 2002 i amb dictamen

favorable del Consell Consultiu de juliol del 2003?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears estudis tècnics

(necessitat de cabal d'aigua, per a quins usos i per a quines

zones), així com estudis econòmics (preu de l'aigua dessalada,
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etc.) que justifiquin les noves dessaladores previstes per a les

Illes Balears?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data (mes i any) i en quins llocs concrets s'iniciarà

(o s'ha iniciat) la instalAlació dels 1.125 punts de fondeig i la

senyalització de zones de fondeig lliure que preveu el projecte

Life-Posidònia?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data preveu del Govern de les Illes Balears que

s'iniciï l'execució del projecte del torrent de Manacor a

l'interior del casc urbà, i quin pressupost s'hi destinarà?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions a torrents a Palma té previstes la

Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,

amb un pressupost de 23,8 milions d'euros?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quines raons i amb l'aval de quins estudis tècnics s'ha

pres la decisió d'autoritzar l'empresa concessionària de l'aigua

de Can Picafort a explotar sis pous de sa Marina Gran a Santa

Margalida amb 6.000 m3 anuals, en lloc d'aprofitar els tres

pous públics de la mateixa zona?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins plans d'actuació té el Govern de les Illes Balears

respecte de la vigilància, seguiment i conservació de les àrees

declarades Llocs d'Interès Comunitari i Zones d'Especial

Protecció per a les Aus, després de la declaració del passat 23

d'abril del 2004?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes

Balears amb l'Associació pel desenvolupament i integració de

persones amb esquizofrènia des de la seva creació ara fa 12

anys?

Palma, a 3 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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.

Té (p té previst encarregar) algun estudi jurídic el Govern

sobre les possibles incompatibilitats en què incorreria el
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Recaptador de Zona de Mallorca a causa de la seva activitat

privada?

Palma, a 7 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Relació de tots els projectes d'inversió de la Conselleria

d'Interior.

Palma, a 6 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de tots els ingressos realitzats per alumnes de

l'EBAP durant el període de gener a abril del 2004, amb

indicació del nom, el concepte i la quantitat.

Palma, a 6 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de tots els ingressos realitzats per alumnes de

l'IBSP durant el període de setembre a desembre del 2003, amb

indicació del nom, el concepte i la quantitat.

Palma, a 6 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes sobre concertació social amb els

ajuntaments ha paralitzat la Conselleria de Treball i Formació

des del juliol del 2003?

Palma, a 10 de maig 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.

Quins projectes sobre concertació social amb els consells

insulars ha paralitzat la Conselleria de Treball i Formació des

del juliol del 2003?

Palma, a 10 de maig 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.

Quins projectes d'orientació laboral amb ajuntaments ha

paralitzat la Conselleria de Treball i Formació des del juliol del

2003?

Palma, a 10 de maig 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.

Quins projectes d'orientació laboral amb consells insulars

ha paralitzat la Conselleria de Treball i Formació des del juliol

del 2003?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.
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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.

En quina fase es troba el Pla estratègic de salut laboral?

Quan es preveu que es finalitzi?

Palma, a 10 de maig 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.

En quina fase es troba el Pla director d'economia social?

Quan es preveu que es finalitzi?

Palma, a 10 de maig 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 de pactes locals d'ocupació ha signat la Conselleria

de Treball i Formació des del juliol del 2003? Especificau-ne

els municipis i el finançament de la conselleria

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears participar activament

en el projecte EURORREGIÓN de l'arc mediterrani? En cas

contrari, té el Govern alguna alternativa real?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Està conforme el Govern de les Illes Balears amb

l'assignació de canals multiplex que el Pla nacional tècnic de

televisió digital local estableix per a la nostra comunitat? En

cas negatiu, pensa recórrer l'esmentat pla?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat econòmica ha posat el Govern de les Illes

Balears per finançar el desenvolupament de les agendes locals

21 als municipis de Mallorca?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat econòmica ha posat el Govern de les Illes

Balears per finançar el desenvolupament de les agendes locals

21 als municipis de Menorca?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina quantitat econòmica ha posat el Govern de les Illes

Balears per finançar el desenvolupament de les agendes locals

21 als municipis d'Eivissa?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins dotze municipis han presentat programes d'actuació

per desestacionalització turística al Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica que dotze ajuntaments han

presentat al Govern de les Illes Balears per programes de

desestacionalització turística?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2935/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a Fira Internacional del Llibre de Guadalajara

(Mèxic). (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2952/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a previsions respecte de la promoció exterior

de la llengua catalana. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2971/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment

del pressupost de la Conselleria d'Interior. (Mesa de 12 de

maig del 2004).

RGE núm. 2972/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

previsions de mercat de Gran Bretanya. (Mesa de 12 de maig

del 2004).

RGE núm. 2973/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a plantilla de l'IB3. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2974/04, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i

Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell

Agrari Interinsular. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2975/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta

Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

desenvolupament del conveni amb el Ministeri de Medi

Ambient sobre infraestructures de costes. (Mesa de 12 de maig

del 2004).

RGE núm. 2976/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina

i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat

del contenidor d'hidrogen del vaixell "Lucia B". (Mesa de 12

de maig del 2004).

RGE núm. 2977/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i

Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost que

es destinarà a actuacions del Pla de qualitat turística de les

Illes Balears. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2978/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parador de turisme a Menorca. (Mesa de 12 de maig del

2004).

RGE núm. 2979/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i

Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de

la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a les oficines

comercials d'Estats Units. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2980/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions

de la Conselleria de Treball i Formació als centres especials

de formació. (Mesa de 12 de maig del 2004).

Palma, a 12 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 Ple.

Quina quantitat ha pressupostat el Govern de les Illes

Balears per muntar un estand a la Fira Internacional del Llibre,

prevista el mes de novembre a Guadalajara (Mèxic), per tal de

promocionar els autors i les editorials de les Illes Balears?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:
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Pere Sampol i Mas.

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 previsions té el Govern de les Illes Balears respecte

de la promoció exterior de la llengua catalana, després de

l'abandonament de l'Institut Ramon Llull?

Palma, a 11 de maig 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Utilitzà el conseller d'Interior el pretext d'un expedient

sancionador de la Unió Europea contra la comunitat autònoma

de les Illes Balears que en realitat no existia per aconseguir

incrementar el pressupost de la seva conselleria en perjudici de

les conselleries de Salut i d'Educació?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les previsions del mercat de Gran Bretanya per

a la temporada alta de l'any 2004?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears que la Televisió

Autonòmica IB3 pot funcionar sense un equip de periodistes a

la seva plantilla?

Palma, a 12 de maig del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

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.

Per quin motiu l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura encara

no ha reunit el Consell Agrari Interinsular?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines accions pensa portar a terme a curt termini la

Conselleria de Medi Ambient per tal de desenvolupar el

conveni signat amb el Ministeri de Medi Ambient sobre

actuacions en infraestructures de costes?

Palma, a 12 de maig del 2004.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller d'Interior en relació amb el

dispositiu d'emergència que s'ha portat a terme per a la

localització i el rescat del contenidor d'hidrogen que

transportava el vaixell "Lucia B"?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
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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 oral davant Ple.

Quin és el pressupost conjunt que es destinarà a les

actuacions contemplades al Pla de qualitat turística de les Illes

Balears?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Turisme sobre la

possibilitat que l'illa de Menorca pugui comptar amb un

parador de turisme?

Palma, a 12 de maig del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 Ple.

Quines accions pensa portar a terme la Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia en relació amb les oficines

comercials que té als Estats Units?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Gaspar Oliver i Mut.

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.

Quines actuacions porta a terme la Conselleria de Treball

i Formació en relació amb les ajudes per cost salarial dels

centres especials d'ocupació?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Jaume Tadeo i Florit.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2758/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a actuacions per fer front a la demanda

energètica de l'estiu, a contestar davant la Comissió

d'Economia. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2788/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a pla d'infraestructures educatives, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de maig

del 2004).

RGE núm. 2789/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i

Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

mesures per millorar el rendiment escolar, a contestar davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de

maig del 2004).

Palma, a 12 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 comissió.

Quines actuacions té previst dur a terme la Conselleria

d'Innovació i Energia per fer front a la forta demanda

energètica de l'estiu?

Palma, a 3 de maig 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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Confirma el conseller d'Educació que s'ha rectificat el Pla

d'infraestructures educatives amb l'objectiu d'incorporar la

construcció d'un entre escolar a Cala de Bou, Sant Josep,

Eivissa?

Palma, a 5 de maig del 2004.

La diputada:
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Patricia Abascal i Jiménez.

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 la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria d'Educació i

Cultura per tal de millorar el rendiment escolar dels estudiants

dels diversos nivells del sistema escolar i així palAliar el fracàs

escolar?

Palma, a 5 de maig del 2004.

El diputat:

Andreu Bosch i Mesquida.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2865/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a competència deslleial per l'ús del sòl rústic. (Mesa de 12 de

maig del 2004).

Palma, a 12 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Un dels béns més valuosos de la nostra comunitat és el

territori. Aquest, entès no com un concepte abstracte sinó, tot

el contrari, com una realitat tangible on es desenvolupa la

nostra vida quotidiana, és dipositari de tradicions, de senyes

d’evolució cultural a través de l’agricultura i un element de

primera importància si volem conservar el nostre paisatge, la

nostre diversitat natural i la nostra qualitat de vida dins un

entorn ambiental acurat.

Però, a pesar de la normativa vigent i dels intents de dur a

terme un control de l’ús del territori, la realitat ens diu que, en

ocasions, hi ha persones interessades en incomplir les regles

establertes entre tots si així poden incrementar els seus

beneficis econòmics, sense importar els perjudicis de tot tipus

que aquesta pràctica pugui suposar a la resta de ciutadans.

Un dels casos més evidents és la situació que es viu des de

fa ja massa temps en el sector dels rent a car.

En aquest sector s’està produint de manera clara una

competència deslleial entre aquelles empreses que compleixen

amb la normativa vigent i disposen dels permisos necessaris no

tan sols per practicar la seva activitat econòmica sinó també pel

que fa al dipòsit i emmagatzematge dels vehicles necessaris per

dur-la a terme enfront d’altres empreses que, des de fa uns

anys, s’han anat instalAlant a la nostra comunitat i han emprat de

manera ilAlegítima grans extensions de sòl rústic com a dipòsit

dels seus vehicles.

Aquesta distorsió del mercat, inacceptable des d’un punt de

vista econòmica i jurídic, suposa així no tan sols una clara

vulneració de la legalitat vigent, sinó, a més a més, una agressió

al nostre entorn, al nostre medi ambient i a un valor no tan sols

turístic sinó també cultural i afectiu, com és el nostre paisatge.

Però, a més de tot l’exposat fins al moment, s’ha de dir que

moltes d’aquestes empreses, com a pràctica habitual,

matriculen els vehicles necessaris per dur a terme la seva

activitat fora de la nostra comunitat, la qual cosa implica que

aquells imposts, especialment l’impost de circulació, que

aquestes empreses han de satisfer a les arques públiques són

recaptats fora del nostre territori, malgrat que el fet imposable

d’aquest impost es realitzi als nostres carrers i carreteres.

Això suposa un evident greuge a afegir als ja esmentats, en

la mesura en què són els nostres ciutadans els que reben els

perjudicis de l’activitat d’aquests vehicles, són els nostres

ciutadans els que han de mantenir en bon estat les nostres

infraestructures, però a l’hora de rebre els ingressos que suposa

el pagament d’imposts per part d’aquestes empreses, aquests

ingressos se’n van a altres indrets.

Totes les qüestions referides a aquesta exposició demostren

clarament la necessitat de superar l’àmbit estrictament local a

l‘hora d’afrontar aquesta matèria i exigeixen, en el nostre

entendre, un pronunciament clar d’aquesta cambra,

representativa dels interessos dels ciutadans de les Illes

Balears, un pronunciament que ha d’assolir no tan sols

l’objectiu de deixar clara la seva postura sinó que també ha de

demanar a totes les altres institucions de la nostra comunitat

que actuïn de manera coordinada per resoldre aquesta situació

d’una manera satisfactòria, donant suport decidit a les

actuacions que s’hagin d’emprendre.

En base a tot l’exposat, proposam el següent acord:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat

de resoldre de manera definitiva i urgent la situació actual

d’aquelles empreses de rent a car que, de manera ilAlegítima,

utilitzen sòl rústic com a dipòsit o magatzem de vehicles,

provocant no tan sols una clara situació de competència

deslleial que posa en perill l’existència d’aquelles empreses que
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actuen de manera legal sinó també un perjudici al nostre medi

natural i a tots els ciutadans de les Illes Balears.

2. D’aquesta manera el Parlament de les Illes Balears insta

les diferents administracions competents en aquesta matèria que

actuïn de manera coordinada per assolir la imprescindible

restitució de la legalitat vigent en l’ús del sòl rústic així com

l’equilibri econòmic d’aquest mercat, fonamentat en la

competència lliure en igualtat de condicions.

3. Igualment el Parlament de les Illes Balears insta totes les

institucions competents en aquesta matèria que posin en

funcionament tots els mecanismes necessaris per promoure la

matriculació a les Illes Balears dels vehicles emprats per les

empreses de rent a car per dur a terme la seva activitat a la

nostra terra, afavorint així el pagament dels imposts derivats de

l’ús dels vehicles a la nostra comunitat, superant la situació

com l’actual que es demostra clarament injusta en la mesura en

què els ciutadans de les Illes Balears reben perjudicis d’aquesta

activitat mentre que els tributs q ue els podrien compensar són

ingressats fora d’aquesta terra.

Palma, a 6 de maig del 2004.

El portaveu suplent:

Miquel Nadal i Buades.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2735/04, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a creació d'una mesa per a la

desestacionalització, amb solAlicitud de tramitació davant la

Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2786/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes per a la plantació d'arbres, amb solAlicitud de

tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de

maig del 2004).

RGE núm. 2857/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de l'Administració de Justícia,

amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals. (Mesa de 12 de maig del 2004).

RGE núm. 2861/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista relativa a conservació del patrimoni flotant de les

Illes Balears, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió

d'Economia. (Mesa de 12 de maig del 2004).

Palma, a 12 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.

El turisme és el motor de la nostra activitat econòmica. El

sector serveis aporta el 80% del PIB de les Balears. El turisme

hoteler, juntament amb les activitats complementàries (bars,

restaurants, comerços i transports vinculats al turisme) en són

el factor bàsic. La nostra és una economia turística basada en

l’oferta de sol i platja i que es concentra, per tant, en els mesos

d’estiu.

Un dels grans reptes pendents del turisme a les Illes Balears

és reduir la forta estacionalitat d’aquesta activitat turística.

Durant el 2002, en els sis mesos de temporada baixa-mitjana es

va produir només el 17,9% de les arribades de tot l’any. De les

restants 82%, més de la meitat (el 45% del total) es varen

concentrar en els mesos de juliol i agost. Aquesta és una

dinàmica que es ve repetint any rera any. La realitat de cada illa

és diferent, essent Eivissa la que presenta una major

estacionalitat i Menorca la de menor.

L’estacionalitat no només suposa un problema des del punt

de vista econòmica i de gestió de recursos i infraestructures,

sinó que constitueix un factor de desestructuració social i de

fort impacte laboral. És fa ben necessari unir la voluntat de tots

els agents socials i econòmics per poder dissenyar polítiques

que puguin donar resposta a aquest greu problema.

Per tots aquests motius, el Grup Esquerra Unida i Els Verds

presenta la següent proposició no de llei:

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

Balears a la creació, des de les conselleries de Turisme i de

Treball, d’una Mesa per a la Desestacionalització que impliqui

tots els sectors afectats i que serveixi de fòrum per recollir

iniciatives de les federacions empresarials i sindicals, amb

l’objectiu de consensuar iniciatives per reduir l’estacionalitat de

la nostra activitat turística.

Palma, a 3 de maig del 2004.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

L’activitat agrícola i en especial les petites explotacions, és

sens dubte la que té més influència sobre la conservació del

paisatge i el mediambient.

En particular el sector de la fruita seca, per la superfície que

ocupa, té una gran importància en l’agricultura de les Illes

Balears i les espècies més importants n’han configurat el

paisatge típic de les Illes.

Per raons diferents, manca de rendibilitat entre d’altres, són

moltes les explotacions que han tengut i tenen dificultats per a
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la replantació d’aquests arbres el que provoca una imatge

d’abandonament i deteriorament del nostre paisatge.

És per això, que el Govern de les Illes Balears publica l’any

2002 l’ordre per la qual s’establia un règim d’ajudes per a la

plantació d’arbres, finançada amb l’impost turístic i que

obtingué una important acollida de solAlicituds.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

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

Illes Balears a publicar l’ordre que reguli les ajudes per a la

plantació d’arbres en un termini de dos mesos.

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

Illes Balears perquè els ajuts a la plantació d’arbres vagin a

càrrec del vigent pressupost del 2004.

Palma, a 4 de maig del 2004.

El diputat:

Vicent Tur i Torres.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

La Sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

ha aprovat la memòria judicial de l’any 2003. La memòria

insisteix en els problemes, ja crònics, de l’Administració de

Justícia a Balears: manca d’instalAlacions, dèficit de jutges,

problemes de personal,... en un context d’increment constant de

casos judicials. La Sala del Tribunal Superior reclama vuit nous

jutjats i sis jutges més per tal d’agilitzar els casos.

D’altra banda, l’article 55.1 de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears estableix: “Pel que fa a l’Administració de

Justícia, a excepció de la militar, correspon a la comunitat

autònoma de les Illes Balears:

1. Exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del

Poder judicial i del Consell General del Poder Judicial

reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat”

Donat també que la saturació dels jutjats de Balears

s’incrementa cada any, el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

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

l’Estat a incrementar la despesa dels mitjans personals i

materials dels jutjats de les Illes Balears.

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

l’Estat i el Govern de les Illes Balears a negociar la

transferència de la gestió de l’Administració de Justícia a les

Illes Balears, en compliment de l’article 55.1 de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears.

Palma, a 6 de maig del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Economia.

El patrimoni flotant de les Illes Balears, des de fa molts

d’anys, està travessant una situació molt precària. Cada cop són

més freqüents les destruccions d’embarcacions característiques

del nostre litoral illenc.

La flora balear de pesca artesana, una de les més antigues

de l’Estat espanyol i que sens dubte reverteix un gran interès

etnològic, s’ha vist amenaçat per una normativa comunitària

europea que pretén regular l’activitat extractiva de les flotes

pesqueres a tots els estats membres.

Els països d’Europa que compten amb façana marítima

s’han vist afectats amb major o menor mesura pels plans

d’orientació plurianuals establerts per BrusselAles i el Consell

d’Europa. Des de les darreries dels anys vuitanta s’hi ha

incentivat a cop de decret el desballestament sistemàtic i

incontrolat de nombrosíssims vaixells, alguns dels quals

presentaven una indubtable vàlua patrimonial.

Múltiples gestions portades a terme per nombroses entitats

culturals i museístiques d’arreu d’Europa han anat forçant

determinats canvis en el contingut de la llei en fases diverses.

Tot i amb això, no s’ha arribat a assolir el nivell de satisfacció

desitjable per al sector de la construcció marinera artesanal a

les Illes Balears.

El problema, fins i tot va quedar molt més agreujat amb

l’entrada en vigor del RD 3448/2000, de 22 de desembre,

mitjançant el qual el Govern de l’Estat espanyol ha establert

unes mesures que, lluny de contribuir al manteniment d’aquest

patrimoni flotant, pretenia anar més enllà del que s’assenyalava

a la normativa comunitària europea.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

presenta la següent proposició no de llei:

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

Illes Balears a elaborar els estudis necessaris per a l’adquisició

d’algunes de les embarcacions antigues construïdes en alguna

drassana de les nostres illes i que en l’actualitat continuen

navegant.

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

l’Estat a modificar els apartats 2.d i 2.e de l’article 13 del

capítol V del RD 3448/2000, de dia 22 de desembre de 2000,

modificat pel RD 235/2000 de 22 de desembre, substituint-ne
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l’anunciat per un altra que s’avengui estrictament amb el

contingut de l’apartat 3.c de l’article 7 del capítol II del

Reglament CE 2792/1999, de dia 17 de desembre, modificat

pel Reglament CE 1451/2001 de 28 de juny, pel Reglament CE

179/2002, de 28 de gener i pel Reglament CE 2369/2002, de 20

de desembre.

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

l’Estat a establir que tots els titulars d’aquelles embarcacions,

que per la seva reconeguda vàlua artística i etnològica,l formen

part del patrimoni flotant de les Illes Balerars i han de causar

baixa a la llista de pesca professional per la via de paralització

definitiva, puguin rebre les subvencions pertinents, sense que

necessàriament hagin de ser desballestades.

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

l’Estat a promoure les mesures necessàries perquè aquestes

embarcacions, a més de les activitats culturals, en puguin

realitzar d’altres no vinculades amb l’extracció pesquera.

Palma, a 6 de maig del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 1147/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

Despesa en receptes:

Primària Mallorca: 9.595.464,15.

Hospital Son Dureta: 735.488, 85.

Hospital de Manacor: 194.296,91.

Hospital Son Llàtzer: 407.845,28.

Complex Hospitalari: 11.092,44.

Especialitzada Mallorca: 1.348.723,48.

Àrea de Mallorca: 10.944.187,63.

Primària Menorca: 908.030,07.

Especialitzada Menorca: 173.774,08.

Àrea de Menorca: 1.081.804,15.

Primària Eivissa: 942.427,06.

Especialitzada Eivissa: 211.540,11.

Àrea d'Eivissa: 1.153.967,17.

Primària Ib-salut: 11.445.921,28.

Especialitzada Ib-salut: 1.734.037,67.

Total Ib-salut: 13.179.958,95.

Palma, 23 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 1148/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

Despesa en receptes: Any 2003, any  2002, 03/02.

Primària Mallorca: 111.111.574,92 - 99.116.627,52 - 12,10%.

Hospital Son Dureta: 9.059.525,11 - 9.241.667,90 - -1,97%.

Hospital de Manacor: 2.238.787,49 - 1.836.112,27 - 21,93%.

Hospital Son Llàtzer: 4.559.549,62 - 2.169.641,28 - 110,15%.

Complex Hospitalari: 129.049,50 - 2.644,46.

Especialitz. Mallorca: 15.986.911,72 - 13.250.065,91- 20,66%.

Àrea de Mallorca: 10.944.187,63 - 112.366.693,43 - 13,11%.

Primària Menorca: 10.762.724,14 - 9.598.512,98 - 12,13%.

Especialitz. Menorca: 2.075.378,52 - 1.640.804,04 - 26,49%.

Àrea de Menorca: 12.838.102.66 - 11.239.317,02 - 14,22%.

Primària Eivissa: 11.101.867,43 - 9.957.886,21 - 11,49%.

Especialitz. Eivissa: 2.339.694,08 - 1.989.701,14 - 17,59%.

Àrea d'Eivissa: 13.441.561,51 - 11.947.587,35 - 13,15%.

Primària Ib-salut: 132.975.166,49 - 118.678.026,71 - 12,05%.

Especialitz. Ib-salut: 20.401.984,49 - 16.880.571,09 - 20,86%.

Total Ib-salut: 153.378.150,81 - 135.553.597,83 - 13,15%.

Palma, 23 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 1177/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/0

intervencions de Son Dureta. (BOPIB núm. 32 de 5 de març

del 2004).

A causa de l'extensió de  la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 1184/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost

d'intervencions. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

Cost consultes: 51.286,80 euros.

Cost intervencions: 399.632,20 euros.

Palma, 23 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 1202/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mesures en

matèria de sinistralitat laboral. (BOPIB núm. 32 de 5 de març

del 2004).
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Al contrari del que va ocórrer a la legislatura anterior (en

què existia un pla estratègic fictíciament dotat amb sumes molt

considerables que mai no es varen concretar en els pressuposts

anuals), és propòsit del govern actual consensuar un pla

d'actuacions dotat amb xifres concretes i, sobretot, reals, amb

l'objecte de no despertar falses expectatives.

En aquest sentit, i en els moments actuals, es debat en el si

del comitè tècnic tripartit de l'Institut de Salut Laboral de les

Illes Balears la concreció dels punts d'actuació, tant del propi

institut com d'altres organismes autonòmics i dels mateixos

agents socials; paralAlelament, i com a metodologia d'actuació,

amb caràcter simultani s'acorden les quantitats assignades a

cada objectiu concret.

Atès que tota aquesta qüestió és matèria de negociació amb

els agents socials, en aquests moments no podem oferir més

dades al respecte, excepte que la discussió pren com a punt de

partida els continguts materials -que no econòmics- del pla

estratègic anterior, encara que s'ha d'assenyalar que és propòsit

de totes les parts implicades renegociar el pla d'actuacions amb

caràcter anual, sobre la base dels pressuposts reals existents i

del grau d'execució acomplert. 

En qualsevol cas, s'ha d'assenyalar que la resposta a la

pregunta 778/04, formulada pel Grup Parlamentari Socialista,

relativa a les mesures que ha de realitzar la Conselleria de

Treball i Formació per incrementar la seguretat laboral dels

treballadors de les Illes Balears, complementa aquesta

contestació.

Palma, 2 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares. 

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 1249/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 32 de 5 de

març del 2004).

Les intervencions realitzades en jornada extraordinària,

HUSD, el desembre del 2003, segons el servei i el tram de

procedència de llista d'espera quirúrgica de 0-3 mesos, 4-6

mesos i més de 6 mesos, respectivament, són les següents:

Cirurgia general (Verge de la Salut): 2 - 2- 0; 4 intervencions.

Cirurgia general (HUSD): 6 -12 - 2; 20 intervencions.

Cirurgia maxilofacial (V. de la Salut): 1 - 1 - 0; 2 intervencions.

Cirurgia pediàtrica (HUSD): 3 - 8 - 0; 11 intervencions.

Cirurgia plàstica (V. de la Salut): 0 - 0 - 1; 1 intervenció.

Neurocirurgia (HUSD): 1- 2 - 0; 3 intervencioins.

Oftalmologia (V. de la Salut): 10 - 0 - 0; 10 intervencions.

Oftalmologia (HUSD): 9 - 1 - 0; 10 intervencions.

Oftalmologia infantil (HUSD): 0 - 1 - 0; 1 intervenció.

ORL (HUSD): 6 - 5 - 11; 22 intervencions.

ORL (V. de la Salut): 4 - 2 - 0; 6 intervencions.

Traumatologia (HUSD): 6 - 31 - 12; 49 intervencions.

Traumatologia infantil (HUSD): 4 - 0 - 0; 4 intervencions.

Urologia (HUSD): 25 - 7 - 1; 33 intervencions.

Total: 77 - 72 - 27; 176 intervencions.

Palma, 21 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 1252/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'hospital de Can Misses. (BOPIB

núm. 32 de 5 de març del 2004).

Les intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de

Can Misses han estat 0.

Palma, 21 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 1331/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia

de les Illes Balears en referència a la Sra. Blanca Iglesias de

la Iglesia. (BOPIB núm. 33 de 12 de març del 2004).

Em plau adjuntar-vos còpia de l'informe de l'IBANAT, així

com la còpia de la sentència del TSJ.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 1332/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a situació

laboral de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia. (BOPIB núm.

33 de 12 de març del 2004).

L'evolució de la situació laboral de la Sra. Blanca Iglesias

de la Iglesia és la normal en qualsevol treballador d'alta a

l'IBANAT, no havent-se produït en el període que es demana

cap canvi de destí, ascens de categoria, etc.

Palma, 29 de març del 2004.

El secretari de l'IBANAT:

Miquel Costa i Simón.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 1423/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a terminals

informàtics. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).
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El projecte Administratel, un cop signat amb la Fundació

Universitària d'Espanya en data 25 de març del 2004, es troba

en situació de "fase pilot". En aquesta fase s'estan realitzant els

tests exhaustius de les diferents opcions i serveis de prestacions

possibles del producte. També s'avaluen els rendiments tècnics

del software i les comunicacions a afectes d'oferir al ciutadà el

millor servei possible.

Palma, 6 d'abril del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 1424/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a servei de gestió

i informació administrativa on line. (BOPIB núm. 34 de 19 de

març del 2004).

El projecte d'administració digital s'emmarca dins els

objectius d'apropament de l'Administració al ciutadà, de millora

de les seves relacions amb els administrats i de facilitar la

informació que els pugui ser d'utilitat de la manera més ràpida

i efectiva possible. Es tracta d'aprofitar els recursos que la

tecnologia pugui oferir dins el marc canviant i en constant

evolució d'aquesta. 

Segons tot això, els serveis de gestió i informació

administrativa s'aniran desenvolupant progressivament d'acord

amb les necessitats del ciutadà.

La centralització de procediments, l'establiment d'interfaces

apropiats entre aquests, etc., estan en procés de constant

desenvolupament per a la modernització total i integral dels

serveis oferts.

Palma, 6 d'abril del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 1425/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a calendari de

desplegament del Servei de gestió i informació administrativa

on line. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).

En relació a tots els esforços que desenvolupa

l'Administració per aproximar-se al ciutadà hem de destacar el

paper fonamental que juguen les noves tecnologies i les

comunicacions, sense les quals no seria possible pensar en una

administració digital.

La modernització de les administracions públiques ha

d'arribar a totes els sectors de la societat i assegurar la igualtat

d'oportunitats dels ciutadans en l'accés a la societat de la

informació, per la qual cosa és imprescindible realitzar un

desplegament homogeni de les infraestructures de les

telecomunicacions que eliminen el factor sociològic conegut

com a "brecha digital".

A aquests efectes s'està desenvolupant el Pla director

sectorial de telecomunicacions com a instrument de planificació

que permeti, entre altres coses, assegurar la igualtat

d'oportunitats en l'accés a les infraestructures i, com a

conseqüència, poder utilitzar els serveis de la societat de la

informació.

Palma, 6 d'abril del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 1426/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressupost

propi per al conveni amb la Fundació Universitària

d'Espanya. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).

El pressupost propi de la Conselleria d'Economia, Hisenda

i Innovació per al conveni amb la Fundació Universitària

d'Espanya suma un total de 973.783 euros, distribuïts en les

anualitats següents:

- 2004: 107.952 euros.

- 2005: 155.277 euros.

- 2006: 355.277 euros.

- 2007: 355.277 euros.

Palma, 7 d'abril del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 1427/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre de

serveis socials d'atenció especialitzada a Menorca. (BOPIB

núm. 34 de 19 de març del 2004).

La Conselleria de Presidència i Esports té previst construir

un centre per a discapacitats físics a l'illa de Menorca amb

finançament a càrrec del conveni signat amb el Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales.

Palma, 7 d'abril del 2004.

La consellera de Presidència i Esport:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 1428/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre de

serveis socials d'atenció especialitzada a Eivissa. (BOPIB

núm. 34 de 19 de març del 2004).

La Conselleria de Presidència i Esports, en relació al

conveni signat amb el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, té previst invertir 18.155.000 euros a l'illa d'Eivissa

per construir centres de serveis socials d'atenció especialitzada.

Palma, 7 d'abril del 2004.

La consellera de Presidència i Esport:
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Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 1429/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers per a

centres de serveis socials d'atenció especialitzada a Menorca.

(BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).

La Conselleria de Presidència i Esports, en relació al

conveni signat amb el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, té previst invertir 2.000.000 d'euros a l'illa de

Menorca per construir centres de serveis socials d'atenció

especialitzada.

Palma, 7 d'abril del 2004.

La consellera de Presidència i Esport:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 1432/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Boletín de

Coyuntura Laboral. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).

El Butlletí de Conjuntura en edició impresa es va deixar de

publicar des del SOIB durant  l'any 2003, més concretament el

darrer número és el que correspon a les dades del mes

d'octubre, a causa d'un ajust pressupostari.

Tot i no publicar-se en paper, d'ara en endavant el SOIB el

publicarà en format electrònic, amb l'objectiu de reduir els

costos d'edició, i assegurarà la seva publicació des del Servei

d'Estadística.

Aquests nous números del Butlletí de Conjuntura es

penjaran a la pàgina web del SOIB a partir del mes de maig i

s'iniciarà de nou la sèrie amb dades d'atur i contractes del mes

de gener del 2004.

Palma, 14 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 1435/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a viatge a

Austràlia. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).

La Direcció General d'Esports va rebre una solAlicitud

d'ajuda, per part d'un mitjà de comunicació, per al

desplaçament d'un periodista per cobrir l'esdeveniment

d'Austràlia.

Palma, 7 d'abril del 2004.

La consellera de Presidència i Esport:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 1436/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a unificar la

normativa. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).

Atesa la inconcreció de la pregunta, en la qual no

s'especifica a quina "normativa dels ajuntaments de les Illes

Balears"es refereix, el Govern no pot donar una contestació

adequada.

Palma, 20 d'abril del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 1438/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a freqüències de

les televisions locals. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del

2004).

Actualment s'està estudiant el marc legal i jurídic per fer

possible que es produeixi en la present legislatura.

Palma, 6 d'abril del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 1439/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pla estratègic

per dotar de banda ampla les empreses. (BOPIB núm. 34 de

19 de març del 2004).

S'està elaborant el Pla director sectorial de comunicacions,

que és un marc global per desenvolupar les comunicacions i

infraestructures de telecomunicacions a les Illes Balears,

incloent banda ampla.

Palma, 6 d'abril del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 1441/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pla específic

per als treballadors de Kraft. (BOPIB núm. 34 de 19 de març

del 2004).

La mesura adoptada per l'empresa Kraft que ha suposat la

suspensió de la relació contractual de 24 treballadors en

períodes successius de dos mesos, fins a un total de sis,

mitjançant la tramitació d'un expedient de regulació d'ocupació

es constitueix amb caràcter conjuntural donada la necessitat de

dimensionar temporalment l'actual plantilla als volums de

fabricació demanats pel mercat, així com per cercar possibles
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alternatives de negoci en base a l'evolució del mercat nacional

en els propers sis mesos.

Per tot això, fa que es consideri la mesura de referència com

a preventiva i, per tant, sigui prematur parlar d'un possible

tancament de l'empresa Kraft, donat l'acord existent entre els

treballadors i l'empresa, i ja que la suspensió s'ha autoritzat atès

que les causes no incideixen permanentment en la situació de

l'empresa i els seus efectes són superables amb mesures no

definitives, després de l'aplicació del qual l'esquema

organitzatiu de l'empresa és substancialment el mateix, servint

les mesures sobre l'ocupació per superar, el més aviat possible

i amb els menors danys, els efectes negatius de la causa

conjuntural dins la situació estructural de l'empresa.

Palma, 21 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 1569/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projectes

d'actuació del conveni de litoral. (BOPIB núm. 35 de 26 de

març del 2004).

Els projectes d'actuacions que es duran a terme al litoral de

les Illes Balears són els que figuren en el conveni, sense

perjudici que la comissió bilateral mixta pugui acordar canvis.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 1618/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i

intervencions fora de l'horari laboral normal. (BOPIB núm. 35

de 26 de març del 2004).

El cost de les consultes i intervencions fora d'horari laboral

normal va ser 0.

Palma, 21 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Z)

A la pregunta RGE núm. 1619/04, presentada per l'Hble.

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

intervencions a Son Dureta. (BOPIB núm. 35 de 26 de març

del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 1636/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 35 de 26 de març del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AB)

A la pregunta RGE núm. 1639/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a cost

econòmic dels actes de la Diada oficial de la comunitat de les

Illes Balears a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 35 de 26 de

març del 2004).

El cost econòmic dels actes desenvolupats a Eivissa i

Formentera per a la celebració del Dia de les Illes Balears que

el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Vicepresidència i

Conselleria de Relacions Institucionals, ha organitzat amb la

colAlaboració del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, ha

estat el següent:

Actes a Eivissa:

- Concurs de salts d'hípica (premi comunitat autònoma): 3.587

euros.

- Carreres de trot (premi comunitat autònoma): 3.700 euros.

- Diada d'atletisme: 2.900 euros.

- Exposició de cavalls: 1.985 euros.

- Exposició Cultura: 600 euros.

- Acte de lliurament de les medalles d'or: 1.500 euros.

- Publicitat i programes: 2.462 euros.

- Actes institucionals i diversos: 6.420 euros.

Actes a Formentera: 4.000 euros.

Palma, 14 d'abril del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AC)

A la pregunta RGE núm. 1640/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a cost

econòmic dels actes de la Diada oficial de la comunitat de les

Illes Balears a Menorca. (BOPIB núm. 35 de 26 de març del

2004).

El cost econòmic dels actes desenvolupats a Menorca per a

la celebració del Dia de les Illes Balears que el Govern de les

Illes Balears, mitjançant la Vicepresidència i Conselleria de

Relacions Institucionals, ha organitzat, han estat els següents:

- Carreres de trot (premi Illes Balears): 3.000 euros.

- Concert líric: 6.000 euros.

- Activitats esportives per a discapacitats: 3.492,30 euros.

Palma, 14 d'abril del 2004.
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La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AD)

A la pregunta RGE núm. 1641/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a cost

econòmic dels actes de la Diada oficial de la comunitat de les

Illes Balears a Mallorca. (BOPIB núm. 35 de 26 de març del

2004).

El cost econòmic dels actes desenvolupats a Mallorca per

a la celebració del Dia de les Illes Balears ha estat el següent:

- Cases regionals: 35.518,95 euros.

- Activitats esportives: 29.909,38 euros.

- Opuscles i edicions informatives, difusió i informació:

14.478,86 euros.

- Muntatge d'infraestructures: 120.810,62 euros.

- Lloguer de vestuari del mercat d'època: 20.200 euros.

- Animació, coordinació, organització i direcció dels actes, es

grups i les manifestacions: 27.350 euros.

- Artesans, músics i animació de la Diada: 24.118,10 euros.

- InstalAlació, decoració i ilAluminació de places i carrers:

29.400 euros.

- Parades d'època: 29.500 euros.

- Trofeus i guardons: 4.050,23 euros.

- Actuacions de grups diversos i despeses diverses: 22.745,88

euros.

- Seguretat i vigilància: 17.915,04 euros.

Palma, 14 d'abril del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 1642/04, presentada per l'Hble.

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

amb la sanitat privada. (BOPIB núm. 35 de 26 de març del

2004).

Cap persona depenent de l'Ib-salut no té contracte amb la

sanitat privada.

Palma, 23 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AF)

A les preguntes RGE núm. 1746/04 i 1747/04, presentades

per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a

criteris de convocatòria d'ajudes i subvencions de projectes

d'investigació i desenvolupament, i ajudes i subvencions de

projectes d'investigació i desenvolupament, respectivament.

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

El I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic i el I Pla

d'innovació de les Illes Balears 2001-2004 preveuen diverses

modalitats de participació, enteses com a mecanismes que la

legislació proveeix perquè els agents executors de les activitats

d'R+D+I puguin accedir al finançament de les seves activitats.

En aquest context es considera que els projectes d'R+D+I són

el mecanisme apropiat per a la realització d'activitats que

impliquin l'increment dels coneixements científics i

tecnològics.

La Comissió Interdepartamental de Ciència i Tecnologia de

les Illes Balears (CICIT) és l'òrgan que coordina les matèries

en R+D+I del Govern, i es va reunir en ple el dia 17 de març i

va ser presidida per l'Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

S'acordà fer una publicació al BOIB conjunta de diferents

conselleries a efectes de convocar ajudes per a la realització de

projectes d'R+D+I. Aquesta publicació implica diverses

conselleries: Conselleria de Turisme, Conselleria de Salut i

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, amb un

pressupost total que s'apropa 1.000.000 d'euros.

Una d'aquestes convocatòries és la de la Conselleria

d'Economia, Hisenda i Innovació, amb un import total màxim

de 540.000 euros, dels quals 334.800 euros corresponen al

pressupost de l'any 2004, 160.200 euros al 2005 i 45.000 euros

al 2006.

Els aspectes prioritzats en aquesta convocatòria són: a)

Prioritzar els programes i les àrees temàtiques (establertes al I

Pla de recerca i desenvolupament tecnològic) lligades als

objectius socioeconòmics de les Illes Balears. b) Implicar els

actors de l'entorn productiu (tant industrial com de serveis) en

les activitats d'R+D i innovació. c) Contribuir a reforçar la base

cientificotècnica, articular el sistema d'innovació o reduir els

desequilibris territorials de l'esmentat sistema.

L'adjudicació de les ajudes es basarà en criteris

cientificotècnics, pel que fa a qualitat i viabilitat

cientificotècniques i econòmiques del projecte com a la

capacitat del grup investigador de dur-lo a terme. També es

valorarà el currículum dels membres del grup d'investigació i

l'adequació dels projectes als aspectes esmentats anteriorment.

Palma, 19 d'abril del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AG)

A la pregunta RGE núm. 1762/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost inicial

per a Can Misses. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

Capítol 1, depeses de personal: 37.143.113,89 i.

Capítol 2, despeses corrents en béns i serveis:

12.447.414,55 i.

Capítol 6, inversions reals: 857.478,13 i.

Total àrea de salut d'Eivissa i Formentera: 50.448.006,57

i.

Palma, 21 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació

AH)

A la pregunta RGE núm. 1763/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost inicial

per a Son Dureta. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

Capítol 1, despeses de personal, 123.506.241,26 i.

Capítol 2, despeses corrents en béns i serveis:

55.896.129,95 i.

Capítol 6, inversions reals: 3.072.260,40 i.

Total Hospital Universitari Son Dureta: 182.474.631,61 i.

Palma, 21 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AI)

A la pregunta RGE núm. 1976/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ocupació entre

els més joves. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

Atès que no coincideixen el títol i el contingut de la

pregunta, no sabem quin és el tema d'interès del diputat; per

tant no podem donar resposta a la pregunta esmentada.

Palma, 22 d'abril del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ratificació de l'admissió de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta escrita RGE núm. 2838/04. 

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

12 de maig del 2004, ratificà l'admissió feta per delegació

respecte de la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantitat abonada en concepte de productivitats als

funcionaris, publicada en el BOPIB núm. 40 de 7 de maig

d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 12 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. 40.

- Pàg. 1174-1175, 1178-1180.

Les referències fetes a la sessió del Ple del Parlament de les

Illes Balears de dia 28 d'abril del 2004, s'han d'entendre fetes

al  la sessió de dia 27 d'abril del 2004.

- Pàg. 1176. Textos debatuts. InterpelAlacions. Apartat B)

On diu: El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 20 d'abril del 2004, ...

Hi ha de dir: El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 27 d'abril del 2004, ...



1238 BOPIB núm. 41 -  14 de maig del 2004



BOPIB núm. 41 -  14 de maig del 2004 1239



BUTLLETÍ OFICIAL

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

