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territorial de RTIB a Menorca. 1273

CY) RGE núm. 3154/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càrrecs directius

de RTVIB. 1273

CZ) RGE núm. 3155/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit de

RTVIB primer any. 1273

DA) RGE núm. 3156/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Agenda Local

21. 1273

DB) RGE núm. 3157/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa balear

de sostenibilitat. 1273

DC) RGE núm. 3158/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Agenda Local

21. 1273

DD) RGE núm. 3159/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transparència

pública. 1273
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DE) RGE núm. 3160/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a

ajuntaments de Menorca. 1274

DF) RGE núm. 3161/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a

ajuntaments d'Eivissa. 1274

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 3200/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

autopista a l'aeroport d'Eivissa. 1274

B) RGE núm. 3208/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners per a

Camariñas. 1275

C) RGE núm. 3209/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presumpta sanció

econòmica. 1275

D) RGE núm. 3210/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de pares.

1275

E) RGE núm. 3211/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes amb

necessitats educatives especials. 1275

F) RGE núm. 3218/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a constitució

per part del Consell de Menorca del consorci de recursos sociosanitaris i assistencials amb el Govern. 1275

G) RGE núm. 3219/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions

a l'illa de Menorca en el marc del Pla d'infraestructures sanitàries. 1275

H) RGE núm. 3220/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distintiu

de qualitat per a l'oferta turística complementària. 1275

I) RGE núm. 3221/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació

depuradora d'aigües residuals a Binidalí. 1276

J) RGE núm. 3222/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parador de turisme d'Eivissa.

1276

K) RGE núm. 3223/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'emergències del

port d'Eivissa. 1276

L) RGE núm. 3224/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a projectes per a Manacor l'any 2004. 1276

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3102/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a conveni amb Acció Familiar II. 1276

B) RGE núm. 3103/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a conveni amb Acció Familiar I. 1277

C) RGE núm. 3176/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de

centres educatius de secundària. 1277

D) RGE núm. 3177/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de

centres d'adults. 1277

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 3123/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a potenciació d'un transport colAlectiu de qualitat a les Illes Balears.

1277
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2946/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Institut Ramon Llull. 1278

B) RGE núm. 2982/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a obertura d'espais tancats a l'Hospital de Son

Llàtzer. 1279

C) RGE núm. 2981/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a abandonament de la Promotrot. 1279

D) RGE núm. 3124/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni Biblioteca. 1280

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 208/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a repercussió, en el

nombre de turistes que ens visiten, de la creació d'un equip ciclista. 1280

B) A la pregunta RGE núm. 226/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pla d'ordenació de

l'educació infantil. 1280

C) A la pregunta RGE núm. 774/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a treballadors fixos

discontinus. 1280

D) A la pregunta RGE núm. 981/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a subvencions a

l'Ajuntament d'Eivissa. 1280

E) A la pregunta RGE núm. 982/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a subvencions a

l'Ajuntament d'Es Mercadal. 1281

F) A la pregunta RGE núm. 1126/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions respecte

de al contaminació a la benzinera de Santa Gertrudis. 1281

G) A la pregunta RGE núm. 1178/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a consultes i intervencions

fora de centre. 1281

H) A la pregunta RGE núm. 1250/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions en jornada

extraordinària a Son Llàtzer. 1281

I) A la pregunta RGE núm. 1251/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions en jornada

extraordinària a l'Hospital de Manacor. 1281

J) A la pregunta RGE núm. 1430/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a punts d'informació

laboral. 1281

K) A la pregunta RGE núm. 1433/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aportacions econòmiques

als punts d'informació laboral. 1282

L) A les preguntes RGE núm. 1593/04 a 1597/04, 1600/04 a 1604/04, 1607/04 a 1616/04 i 1621/04 a 1635/04, presentades per

l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses

i Verge del Toro; a intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del

Toro; a llistes d'espera i a exclusions de llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro;

a llista d'espera quirúrgica, a llista d'espera a consulta i a llista d'espera de proves diagnòstiques, respectivament. 1282

M) A la pregunta RGE núm. 1736/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ajudes per a la

catàstrofe del Prestige. 1282

N) A la pregunta RGE núm. 1739/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris del conveni en

matèria de ràdio i televisió autonòmiques. 1282

O) A la pregunta RGE núm. 1742/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a colAlaboració entre

Coinga i Central Lechera Asturiana. 1283

P) A la pregunta RGE núm. 1809/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a doblers gastats en

l'autovia Inca-Manacor. 1283



1250 BOPIB núm. 42 -  21 de maig del 2004

Q) A la pregunta RGE núm. 1967/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a conflicte de les barques

que pesquen a aigües de Menorca. 1283

R) A la pregunta RGE núm. 1968/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pla de pesca de Menorca.

1283

S) A la pregunta RGE núm. 2391/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aules escolars que

superen les ràtios. 1284

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2987/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura. 1284

B) RGE núm. 3205/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Economia, Hisenda i Innovació. 1284

C) RGE núm. 3206/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura. 1284

D) RGE núm. 3207/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum. 1284



BOPIB núm. 42 -  21 de maig del 2004 1251

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 11 de maig del 2004,

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

1644/04, relativa a revisió del finançament de les Illes Balears

i equilibri de la balança fiscal, amb les esmenes RGE núm.

2940/04, 2941/04, 2942/04 i 2943/04 del Grup Parlamentari

Popular i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears constata que els

paràmetres i continguts bàsics del model de finançament han

canviat sensiblement per a les Illes Balears i per tant insta el

Govern de l'Estat a procedir a una millora del finançament de

les Illes Balears, donant una atenció essencial a les qüestions

relatives al desenvolupament de la població, així com al

finançament de l'educació i la sanitat, en base a l'anàlisi que

resulti dels treballs de la futura Comissió no permanent d'estudi

de la millora per part de l'Estat del finançament de les

competències en matèria d'Educació i Sanitat.

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

l'Estat a prendre les mesures que permetin equilibrar la balança

fiscal via aplicació del règim especial, així com tot el conjunt

de la inversió pública competència de l'Estat."

A la seu del Parlament, 14 de maig del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de maig del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2411/04,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la

LOCE.

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

i Sastre .

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

Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Francesc Fiol i Amengual.

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

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, del

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

Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Aina Calvo

i Sastre i l'Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2797/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i Vicens, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a suport de la Conselleria de

Turisme als municipis de les Illes Balears. (BOPIB 40 de 7 de

maig 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 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2798/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a objectius del Pla de qualitat

turística de les Illes Balears. (BOPIB 40 de 7 de maig 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 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2796/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Diego Manuel Guasch i Díaz, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a creació de l'Escola de comerç.

(BOPIB 40 de 7 de maig 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 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2793/04, de

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

Popular, relativa a rehabilitació de l'església de Sant Francesc

de s'estany, a Eivissa. (BOPIB 40 de 7 de maig 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 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2838/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a quantitat abonada en concepte de

productivitat als funcionaris. (BOPIB 40 de 7 de maig 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 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2794/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a celebració de la Fira de

la Ciència a Menorca. (BOPIB 40 de 7 de maig del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2781/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a aportació econòmica

d'entitats bancàries a la Fundación para el desarrollo sostenible.

(BOPIB 40 de 7 de maig del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2783/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a noves zones LIC i ZEPA.

(BOPIB 40 de 7 de maig 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 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2782/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a nous estudis a la UIB.

(BOPIB 40 de 7 de maig del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2784/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a curs de direcció

d'emergències. (BOPIB 40 de 7 de maig 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 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2791/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a ajuts per a la

millora de les finques del Parc de LLevant. (BOPIB 40 de 7 de

maig 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 19 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 11

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2792/04, de

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

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a previsions

respecte de la posada en funcionament de la Lototrot. (BOPIB

40 de 7 de maig 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 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de maig del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 2683/04, del

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

mercats turístics. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

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

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

Punt 2:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Punt 3:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de maig del 2004, rebutjà els punts 1 i 4 de la Proposició no de

llei RGE núm. 1644/04 del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a revisió del finançament de les Illes

Balears i equilibri de la balança fiscal. (BOPIB núm. 25 de 26

de març del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

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

Punt 4:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 6 de maig del 2004, rebutjà la Proposició no de

llei RGE núm.  1684/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a transferència de les competències en

promoció turística als consells insulars. (BOPIB núm. 36 de 2

d'abril del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

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

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

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig del 2004, rebutjà

la Proposició no de llei RGE núm. 1812/04, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a paralització

de la posada en marxa de la Llei de qualitat de l'educació.

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

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig del 2004, rebutjà

la Proposició no de llei RGE núm. 1886/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a paralització

de la LOCE. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elecció del càrrec de secretari de la Comissió de Turisme.

 La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 6 de maig del 2004, procedí a l'elecció del

càrrec de secretari. En resultà elegida, per 10 vots a favor i 7

vots en blanc, la diputada Hble. Sra. Maria Binimelis i

Amengual, del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Elecció del càrrec de secretari de la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig del 2004,

procedí a l'elecció del càrrec de secretari. En resultà elegit, per

10 vots a favor i 6 vots en blanc, el diputat Hble. Sr. Miquel

Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
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Retirada del punt 3r de la Proposició no de llei RGE núm.

1886/04.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig del

2004, fou retirat el punt 3r de la proposició no de llei de

referència, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a paralització de la LOCE (BOPIB núm.

37, de 14 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3105/04, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2411/04, relativa a

aplicació de la LOCE. (Mesa de 19 de maig del 2004).

Palma, a 19 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

2411/04, relativa a l'aplicació de la LOCE, la moció següent.

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

Balears, dins el marc legal vigent, a no avançar en el

desenvolupament normatiu de la LOCE que es pugui veure

afectat per la suspensió del calendari d'aplicació de la mateixa

llei.

Palma, a 14 de maig del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2937/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a subvencions per a l'Acampallengua

2004. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 2938/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Acampallengua 2004. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 2967/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a inspeccions sobre venda d'alcohol a menors.

(Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 2968/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a denúncies sobre venda d'alcohol a menors.

(Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3005/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Dureta. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3006/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3007/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3008/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3009/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3010/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3011/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3012/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa

de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3013/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa

de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3014/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de

Manacor. (Mesa de 19 de maig del 2004).
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RGE núm. 3015/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Can

Misses. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3016/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Verge del

Toro. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3017/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a centres concertats

a Menorca. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3018/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a centres concertats

a Eivissa. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3019/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Dureta. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3020/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3021/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3022/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3023/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3024/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3025/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3026/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3027/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3028/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3029/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3030/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i

intervencions fora d'horari laboral normal. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3031/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes

i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3032/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i

intervencions fora de centre. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3033/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3034/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3035/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3036/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3037/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3038/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3039/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3040/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3041/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3042/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 19 de maig del 2004).
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RGE núm. 3043/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3044/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3045/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3046/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3047/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3048/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3049/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i

Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

increment de professorat. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3050/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i

Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

increment dels programes de garantia social. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3051/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

recaptació definitiva per l'ecotaxa. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3052/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

realitzats amb l'ecotaxa el 2003. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3053/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

realitzats amb l'ecotaxa el 2004. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3054/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

distribució de la despesa efectuada amb càrrec a l'ecotaxa el

2003. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3055/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

distribució de la despesa efectuada amb càrrec a l'ecotaxa el

2004. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3056/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

prevists amb la recaptació per l'ecotaxa. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3057/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions

per elaborar el Pla estratègic del turisme. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3058/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions

amb organitzacions empresarials i sindicals. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3059/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions de reforestació. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3060/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

amb els plans d'excelAlència. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3061/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

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

neteja de platges. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3062/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes per

a la pràctica de ciclisme. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3063/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

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

xoc per recuperar el mercat alemany. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3064/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

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

marques. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3065/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hotels

adherits al Pla de marques. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3066/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

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

rutes cicloturístiques. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3067/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

recaptació definitiva per l'ecotaxa. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3068/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a difusió

del Pla de marques. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3069/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones

contractades per la Conselleria de Turisme. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3125/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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a creació de llocs de feina per Globàlia. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3126/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a programes de formació ocupacional. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3127/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a construcció del CAT. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3128/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a Fons Estructurals FEDER. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3129/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ajudes donades a Globàlia per la creació de llocs de feina.

(Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3130/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ajudes donades a Globàlia per la creació de llocs de feina

per a dones. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3131/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a curs "Tècnic superior en administració d'empreses

turístiques". (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3132/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IES

objecte de reconversió. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3133/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció centre integrat. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3134/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions

i perfil ajudants. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3135/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IES Emili

Darder. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3136/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a perfil

professional enginyers tècnics. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3137/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a perfil

tècnics FP. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3138/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Copa de las Naciones de Pesca Submarina. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3139/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Trofeu Illes Balears de Pesca Submarina. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3140/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Fira de la Ciència d'Eivissa. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3141/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

conveni signat amb la DG de Costes. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3142/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

aportacions a les Fires de la Ciència i de la Tecnologia. (Mesa

de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3143/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Fires de la Ciència i de la Tecnologia. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3144/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dada

d'atur a les Illes Balears. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3145/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descens

de l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3146/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

competències de Justícia. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3147/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

d'orientació laboral amb consells insulars. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3148/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

diagnòstics tecnològics a Menorca. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3149/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

diagnòstics tecnològics a Eivissa. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3150/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

manifestacions dels sindicats en referència a la Lototrot.

(Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3151/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

especialització de la Lototrot. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3152/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

impugnacions i/o recursos a l'adjudicació del servei portador

de senyals audiovisuals. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3153/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director

territorial de RTIB a Menorca. (Mesa de 19 de maig del 2004).
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RGE núm. 3154/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càrrecs

directius de RTVIB. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3155/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

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

RTVIB primer any. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3156/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Agenda

Local 21. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3157/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa

balear de sostenibilitat. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3158/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Agenda

Local 21. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3159/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

transparència pública. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3160/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a

ajuntaments de Menorca. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3161/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a

ajuntaments d'Eivissa. (Mesa de 19 de maig del 2004).

Palma, a 19 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 a la Vicepresidència i a la Conselleria de

Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha concedit el Govern de les Illes Balears alguna subvenció

a Joves de Mallorca per la Llengua per a la realització de

l'Acampallengua 2004?

Palma, a 10 de maig del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Presidència i Esports

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu la Direcció General de Joventut no ha

subvencionat l'Acampallengua 2004, organitzat per Joves de

Mallorca per la Llengua?

Palma, a 10 de maig del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 escrita.

Quantes inspeccions ha fet la Direcció General de Consum

des de novembre del 2003 sobre venda d'alcohol a menors en

discoteques i altres establiments?

Palma, a 11 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes denúncies ha fet la Direcció General de Consum

des de novembre del 2003 davant la Delegació del Govern

sobre l'incompliment de la normativa que prohibeix la venda

d'alcohol a menors?

Palma, a 11 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a l'Hospital de Son Dureta, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a l'Hospital de Manacor, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a l'Hospital de Can Misses, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a l'Hospital de Verge del Toro, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a centres concertats de Menorca, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a centres concertats d'Eivissa, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Son Dureta, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Son Llàtzer, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Manacor, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Can Misses, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Verge del Toro, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres

concertats a Menorca, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres

concertats a Eivissa, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de

tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Son Dureta,

referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de

tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Son Llàtzer,

referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de

tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Manacor,

referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de

tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Can Misses,

referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de

tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Verge del

Toro, referit al mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son

Dureta, del mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son

Llàtzer, del mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a

l'Hospital de Manacor, del mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Can

Misses, del mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a

l'Hospital Verge del Toro, del mes d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Quin ha estat el cost de les consultes i intervencions

realitzades pel personal de l'Hospital Verge del Toro, al mateix

centre fora de l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis

clínics durant el mes d'abril del 2004?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Quin va ser el cost de les consultes i intervencions

realitzades pel personal de l'Hospital Can Misses fora de

l'horari laboral, "peonades", durant el mes d'abril del 2004,

distribuït per serveis?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Quin va ser el cost de les consultes i intervencions

realitzades pel personal de l'Hospital de Son Dureta fora de

l'horari laboral, "peonades", durant el mes d'abril del 2004,

distribuït per serveis?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Quin va ser el cost per la realització de les consultes i per

intervencions realitzades pel personal de l'Hospital Verge del

Toro fora del centre, "peonades", (CS Canal Salat, Centre de

Medicina avançada i Clínica Menorca) durant el mes d'abril del

2004, distribuït per serveis?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Dureta, de 0

a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per

especialitats, a 30 d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer, de 0

a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per

especialitats, a 30 d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Manacor, de 0 a 3

mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats, a

30 d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital Verge del Toro, de 0

a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per

especialitats, a 30 d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Can Misses, de 0

a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per

especialitats, a 30 d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son

Dureta, per especialitats i temps d'espera, referit a 30 d'abril del

2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son

Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, referit a 30 d'abril del

2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Manacor, per especialitats i temps d'espera, referit

a 30 d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera,

referit a 30 d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.
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El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Can Misses, per especialitats i temps d'espera,

referit a 30 d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital Verge del

Toro, amb indicació de l'espera màxima, referits a 30 d'abril del

2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de

Manacor, amb indicació de l'espera màxima, referits a 30

d'abril del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de Son

Llàtzer, amb indicació de l'espera màxima, referits a 30 d'abril

del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de Son

Dureta, amb indicació de l'espera màxima, referits a 30 d'abril

del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de Can

Misses, amb indicació de l'espera màxima, referits a 30 d'abril

del 2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-

salut i de medicina primària a cada illa, referida a 30 d'abril del

2004.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat l'increment de professorat en els diferents

nivells de l'ensenyament obligatori i quin ha estat l'increment de

professorat de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge i

educació compensatòria en relació amb el curs passat?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat, si n'hi ha hagut, l'increment dels programes

de garantia social de la Conselleria d'Educació en el curs 2003-

04 en relació amb el curs 2002-2003?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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 ha estat la recaptació definitiva dels ingressos per

l'aplicació de l'impost sobre les estades en empreses turístiques

d'allotjament dels anys 2002 i 2003?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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 són els projectes realitzats durant l'any 2003, amb

càrrec als ingressos per l'aplicació de l'impost sobre les estades

en empreses turístiques d'allotjament?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

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 són els projectes realitzats durant l'any 2004, amb

càrrec als ingressos per l'aplicació de l'impost sobre les estades

en empreses turístiques d'allotjament?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)

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 distribució per projectes de la despesa efectuada

amb càrrec als recursos recaptats pel cobrament de l'impost

sobre les estades en empreses turístiques d'allotjament, durant

l'any 2003?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)

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 distribució per projectes de la despesa efectuada

amb càrrec als recursos recaptats pel cobrament de l'impost

sobre les estades en empreses turístiques d'allotjament, durant

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.
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BF)

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 són els projectes que té previst dur a terme el Govern

de les Illes Balears amb càrrec als recursos que ha recaptat en

l'aplicació de l'impost sobre les estades en empreses turístiques

d'allotjament?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari de reunions mantingudes per

funcionaris i tècnics de la Conselleria de Turisme amb

l'objectiu d'elaborar el Pla Estratègic del Turisme?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)

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 data i quines les persones assistents a reunions

mantingudes per part de membres del Govern de les Illes

Balears amb empresaris i/o organitzacions empresarials i

sindicals, per tal de tractar les conseqüències que es poden

derivar de l'augment d'empreses turístiques d'allotjament que es

comercialitzen a través de la fórmula del tot inclòs a les Illes

Balears?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les actuacions de reforestació dutes a terme per

la Conselleria de Medi Ambient des del juliol de la'ny 2003 a

data d'avui?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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 són i amb quina despesa s'han efectuat cadascun dels

projectes duits a terme en els plans d'excelAlència del Port de

Sóller, la Platja de Palma, Porto Cristo, Sant Lluís i Sant Josep?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)

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 són el calendari, la descripció i la previsió

pressupostària del Pla de Neteja de Platges del Govern de les

Illes Balears per a 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.

BL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són la relació i la descripció dels projectes

d'inversió realitzats o iniciats l'any 2004 pel Govern de les Illes

Balears per al condicionament de rutes per facilitar la pràctica

de l'esport del ciclisme?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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BM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són, amb quin calendari i amb quin pressupost, les

actuacions duites a terme per la Conselleria de Turisme del

Govern de les Illes Balears en relació amb el pla de xoc per

recuperar la quota de mercat a Alemanya, anunciades pel

conseller de Turisme dia 9 de juliol de l'any 2003?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació, amb especificació de la data i de les

persones assistents, de les reunions mantingudes per personal

de la Conselleria de Turisme i empreses i instituts que en

depenen amb l'objectiu d'impulsar i difondre el Pla de

Marques?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació dels hotels adherits, a data d'avui, al Pla

de Marques de la Conselleria de Turisme del Govern de les

Illes Balears?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les actuacions duites a terme durant l'any 2004

en relació amb el Pla de Rutes cicloturístiques del Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són la relació, la descripció i la previsió

pressupostària, si n'és el cas, dels projectes pendents de

realitzar en els plans d'excelAlència del Port de Sóller, Platja de

Palma, Porto Cristo, Sant Lluís i Sant Josep?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació d'actuacions realitzades per la

Conselleria de Turisme i/o les empreses i els instituts que en

depenen per difondre el Pla de Marques?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són la relació i la descripció del lloc de feina de les

persones contractades per la Conselleria de Turisme, empreses

públiques, consorcis i instituts que en depenen o hi participen,

des del mes de juliol de l'any 2003 a data d'avui?

Palma, a 12 de maig del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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BT)

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 llocs de feina s'han creat per part del grup

Globàlia com a conseqüència del trasllat de l'USC i del CAT a

les Illes Balears des de l'octubre del 2003 fins a la data d'avui?

Palma, a 14 de maig del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)

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.

Amb quants de programes de formació ocupacional va

donar suport el Govern de les Illes Balears al Grup Globàlia,

detallant per a cadascun el curs, la denominació, el nombre de

persones que s'hi van acollir i l'aportació del Govern i de

l'empresa?

Palma, a 14 de maig del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)

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 ha estat la inversió per part del Grup Globàlia que ha

destinat a la construcció del CAT?

Palma, a 14 de maig del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)

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.

El I Pla d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de les

Illes Balears 2001-2004 i el I Pla d'Innovació de les Illes

Balears 2001-2004 desenvolupen la Llei 7/1997, de 20 de

novembre, d'investigació i desenvolupament tecnològic. Dins

d'aquest marc normatiu, quantes actuacions ha cofinançat el

Govern de les Illes Balears emmarcades a l'eix d'r+d+i i a les

zones d'objectiu 2, a càrrec dels Fons Estructurals FEDER, amb

el grup Globàlia, detallant per a cada actuació la quota de

participació corresponent al fons europeu, la quota de

participaciód el Govern de l'Estat, la quota de participació

autonòmica, la part que ha aportat l'empresa, la quantia total de

la inversió, el termini d'execució, si l'actuació es va fer

mitjançant convocatòria pública i, en cas afirmatiu, si hi van

concórrer altres empreses de les Illes Balears.

Palma, a 14 de maig del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines ajudes ha donat el Govern de la comunitat autònoma

al grup Globàlia per incentivar la creació de llocs de feina, amb

detall de cada actuació i el cost total i la quantia aportada per

les administracions, detallant-ne cadascuna, si n'és el cas,

durant els anys 2003 i 2004?

Palma, a 14 de maig del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines ajudes ha donat el Govern de la comunitat autònoma

al grup Globàlia per afavorir l'accés de la dona a la feina, amb

detall de cada actuació i del cost total i de la quantia aportada

per les administracions, detallant-ne cadascuna, si n'és el cas,

durant els anys 2003 i 2004?

Palma, a 14 de maig del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

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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Quines actuacions ha duit a terme el Govern de la comunitat

autònoma per tal de crear un nou cicle formatiu de grau

superior en el marc de la Formació Professional Inicial

Reglada, anomenat "Tècnic superior en administració

d'empreses turístiques"?

Palma, a 14 de maig del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'IES objecte de reconversió que apareix al Pla

d'infraestructures educatives 2004-2011, a Palma, a l'apartat

corresponent a Formació Professional Específica?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)

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.

On es pensa ubicar la construcció d'un nou centre integrat?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)

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 són les funcions i el perfil professional dels ajudants

de l'àrea tècnica de l'organigrama de l'IBISEC?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)

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.

Com té previst la Conselleria d'Educació i Cultura fer les

adaptacions per Formació Professional que s'indiquen en el Pla

d'infraestructures de l'IBISEC?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el perfil professional dels enginyers tècnics que

apareixen a l'àrea tècnica de l'organigrama de l'IBISEC?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el perfil dels tècnics d'FP que apareixen a l'àrea

tècnica de l'organigrama de l'IBISEC?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la conselleria i quina l'aportació econòmica del

Govern de les Illes Balears a la Copa de Naciones de Pesca

Submarina?

Palma, a 13 de maig del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la conselleria i quina l'aportació econòmica del

Govern de les Illes Balears en el Trofeu Illes Balears de Pesca

Submarina?

Palma, a 13 de maig del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost econòmic aportat pel Govern de les Illes

Balears en l'organització de la Fira de la Ciència d'Eivissa?

Palma, a 13 de maig del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és l'aportació econòmica del Govern de les Illes

Balears a cadascun dels projectes inclosos en el conveni signat

amb la Direcció General de Costes del Govern de l'Estat?

Palma, a 13 de maig del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)

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 aportacions han fet els consells de Mallorca i

d'Eivissa i Formentera per a la realització de les Fires de la

Ciència i la Tecnologia a les illes respectives?

Palma, a 13 de maig del 2004.

La diputada:

Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)

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.

Com i quan van demanar formalment al Govern balear els

consells de Mallorca i d'Eivissa la realització de les respectives

Fires de la Ciència i la Tecnologia que es van fer a aquesta illa?

Palma, a 13 de maig del 2004.

La diputada:

Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa la Conselleria de Treball i Formació

sobre la dada que a les Illes Balears hi hagi en el mes d'abril del

2004 un 4,5% més d'atur que al mateix mes del 2003?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa la Conselleria de Treball i Formació

sobre la dada que el descens de l'atur a les Illes Balears l'abril

del 2003 sigui menor que la d'abril del 2004?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes reunions ha mantingut el Govern de les Illes

Balears amb el Govern de l'Estat per tractar sobre el traspàs de

les competències de Justícia des del juliol del 2003? Si n'és el

cas, aportau conclusions de cadascuna de les reunions

mantingudes.
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Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)

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 que és necessari crear

un jutjat contenciosoadministratiu a les illes de Menorca i

d'Eivissa?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)

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 diagnòstics tecnològics ha realitzat el Govern de

les Illes Balears amb empreses de Menorca? Anomenau les

empreses.

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)

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 diagnòstics tecnològics ha realitzat el Govern de

les Illes Balears amb empreses d'Eivissa? Anomenau les

empreses.

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com valora el Govern de les Illes Balears la manifestació

dels sindicats sobre que la Lototrot perjudicarà l'ocupació i la

protecció social del colAlectiu de minusvàlids?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)

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 l'estratègia del Govern de les Illes Balears per

especialitzar la Lototrot i no perjudicar l'ONCE?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes impugnacions i/o recursos ha rebut el Govern de

les Illes Balears en la convocatòria per a l'adjudicació del

servei portador de les senyals audiovisuals?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)

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 mèrits reuneix la persona nomenada per al càrrec de

director territorial de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears a Menorca? Aportau l'experiència professional en ràdio

i televisió.

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.

CY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com valora el Govern de les Illes Balears que la majoria de

càrrecs directius nomenats per a l'ens públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears siguin persones estretament lligades al PP?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin dèficit està previst per a l'ens públic Radiotelevisió de

les Illes Balears durant el primer any de funcionament?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA)

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 són els 14 municipis de les Illes Balears que no han

iniciat la seva integració de l'Agenda Local 21?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB)

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 són els 8 municipis de les Illes Balears que estan

integrats a la xarxa balear de sostenibilitat?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC)

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 són els municipis que tenen l'agenda acabada del

Projecte Agenda Local 21 a 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.

DD)

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 la Conselleria d'Hisenda contestar clarament les

preguntes o creu que és millor per a la política de transparència

pública continuar emboscant les respostes o remetre-les a

oficines governatives?

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)

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 i en concepte de què han rebut

els ajuntaments de Menorca des del juliol del 2003 per part del

Govern de les Illes Balears? Especificau municipi a municipi.

Palma, a 10 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF)

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 i en concepte de què han rebut

els ajuntaments d'Eivissa des del juliol del 2003 per part del

Govern de les Illes Balears? Especificau municipi a municipi.

Palma, a 10 de maig del 2004.



1274 BOPIB núm. 42 -  21 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. 3200/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a autopista a l'aeroport d'Eivissa. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3208/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners per

a Camariñas. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3209/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

presumpta sanció econòmica. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3210/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de

pares. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3211/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i

Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

alumnes amb necessitats educatives especials. (Mesa de 19 de

maig del 2004).

RGE núm. 3218/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna

López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

constitució per part del Consell de Menorca del consorci de

recursos sociosanitaris i assistencials amb el Govern. (Mesa de

19 de maig del 2004).

RGE núm. 3219/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó

Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

actuacions a l'illa de Menorca en el marc del Pla

d'infraestructures sanitàries. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3220/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a distintiu de qualitat per a l'oferta turística complementària.

(Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3221/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta

Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

estació depuradora d'aigües residuals a Binidalí. (Mesa de 19

de maig del 2004).

RGE núm. 3222/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a parador de turisme

d'Eivissa. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 3223/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla

d'emergències del port d'Eivissa. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 3224/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a projectes per a Manacor l'any 2004.

(Mesa de 19 de maig del 2004).

Palma, a 19 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.

Per quin motiu s'inclou dins el projecte d'autovia a

l'aeroport d'Eivissa un bulevard a la zona de la Platja d'en

Bossa i un vial a la part nord de l'autovia?

Palma, a 18 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Amb quina finalitat donà instruccions el Sr. Conseller

d'Interior perquè els diners recaptats per a Camariñas fossin

retirats del compte corrent obert a l'efecte i guardats en efectiu

metàlAlic a la seva caixa forta?

Palma, a 19 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

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.

La quantitat de 200 milions d'euros d'una presumpta sanció

econòmica per incompliment de la normativa europea en

relació amb el risc químic, per part de la Unió Europea al Reino

de España l'obtingué el conseller d'Interior de qualque

document del Ministeri de l'Interior o de la Unió Europea o fou

simplement una invenció de la seva conselleria?

Palma, a 19 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el paper de la Conselleria d'Educació i Cultura en

la posada en marxa d'una escola de pares a Palma, fruint del

conveni signat entre el Govern de les Illes Balears i la Fundació

Acción Familiar?

Palma, a 19 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Com pensa la Conselleria d'Educació i Cultura mantenir un

equilibri en la distribució d'alumnes amb necessitats educatives

especials associades a situacions socials o culturals

desfavorides si la reserva de places per als alumnes de

necessitats educatives específiques finalitza amb el procés

d'admissió?

Palma, a 18 de maig del 2004.

El diputat:

Andreu Bosch i Mesquida.

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 oral davant Ple.

Quins avantatges creu el Govern que podria tenir per als

ciutadans de Menorca el fet que el Consell Insular de Menorca

constituís el consorci de recursos sociosanitaris i assistencials

amb el Govern?

Palma, a 19 de maig del 2004.

La diputada:

Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines actuacions té previst portar a terme la Conselleria de

Salut i Consum en el marc del Pla d'infraestructures sanitàries

a l'illa de Menorca?

Palma, a 19 de maig del 2004.

El diputat:

Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins objectius es persegueixen des de la Conselleria de

Turisme amb la creació d'un distintiu de qualitat per a l'oferta

turística complementària?

Palma, a 19 de maig del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les previsions de la Conselleria de Medi

Ambient en relació amb la construcció de l'estació depuradora

d'aigües residuals de Binidalí a l'illa de Menorca?

Palma, a 19 de maig del 2004.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Turisme sobre la

proposta de creació d'un parador de turisme a la ciutat

d'Eivissa?

Palma, a 19 de maig del 2004.

El diputat:

Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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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 conseller de Turisme del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

En quina situació es troba el Pla d'emergències del port

d'Eivissa pel que fa a la descàrrega de materials perillosos?

Palma, a 19 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Jerez i Juan.

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 oral davant Ple.

Quins projectes té previst finançar el Govern de les Illes

Balears a la ciutat de Manacor l'any 2004?

Palma, a 19 de maig del 2004.

La diputada:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3102/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a conveni amb Acció Familiar II, a contestar

davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3103/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a conveni amb Acció Familiar I, a contestar

davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

RGE núm. 3176/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

manteniment de centres educatius de secundària, a contestar

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

19 de maig del 2004).

RGE núm. 3177/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

manteniment de centres d'adults, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 19 de maig

del 2004).

Palma, a 19 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.

Quin procés ha seguit el Govern de les Illes Balears per

arribar a la signatura d'un conveni amb Acció Familiar per

posar en marxa una escola de pares?

Palma, a 13 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 comissió.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears ha subscrit un

conveni amb Acció Familiar i no amb altres entitats per posar

en marxa una escola de pares?

Palma, a 13 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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines accions pensa dur a terme la Conselleria d'Educació

i Cultura, a través de l'IBISEC, per al manteniment dels centres

educatius de secundària?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

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 oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines línies d'actuació pensa dur a terme la Conselleria

d'Educació i Cultura per solucionar la situació actual en què es

troben els centres d'adults?
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Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3123/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciació d'un transport colAlectiu de qualitat a les

Illes Balears. (Mesa de 19 de maig del 2004).

Palma, a 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Els socialistes creim en un model de transport que

contempla de forma integral el territori i tots els modes. Es

fonamenta en dos pilars, un ús poc intensiu del territori, quant

a xarxa viària i una potenciació del transport colAlectiu, modern,

intermodal i d’accés generalitzat en tots els modes.

La política de carreteres ha d’anar en consonància amb una

política de transports integral, que contempli infraestructures

ferroviàries (a Mallorca) i transport colAlectiu per carretera.

Aquesta s’ha de subordinar a una estratègia política

d’ordenació del territori que integri el transport amb variables

com són ara les qüestions mediambientals o les d’equitat social.

El transport colAlectiu és l’únic que pot cobrir les necessitats

dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, sense

discriminació, és més equitatiu socialment i té cobertura

universal. La seva capacitat de transport és més elevada que la

del transport individual, alhora que el grau de sostenibilitat és

també major. N’és un clar exemple l’aposta pel ferrocarril i

altres modes alternatius al transport individual, que fa Europa.

A Mallorca, al xarxa de transport públic interurbà passa pel

ferrocarril i, no sols, pel funcionament de les línies actuals, sinó

igualment per una ampliació i contemplació de nous serveis, a

la comarca de Llevant i altres zones de l’illa.

Els plans d’expansió ferroviària, un dels mitjans de

transport pel que aquesta comunitat ha apostat els darrers

quatre anys, semblen estar paralitzats. Des de la inauguració del

tren de Manacor, no s’han produït més aportacions de línies

bus-tren, dins d’una concepció intermodal del transport.

Tampoc no s’han produït millores en les freqüències de les

línies ja existents, ni polítiques per poder disminuir l’edat

mitjana de les flotes d’autobusos, iniciades la passada

legislatura.

La política d’obertura de noves línies ferroviàries, que

crèiem absolutament necessària, vist el grau d’utilització de les

actuals, hauria d’anar acompanyada de noves aportacions de

línies bus-tren, amb nous itineraris, que permetin una cobertura

més completa del territori insular en transport públic.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

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

restabliment de la línia de ferrocarril Inca-Manacor.

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

l’establiment de noves línies ferroviàries a la comarca de

Llevant que comuniquin els quatre municipis que la composen

(Artà, Capdepera, Sant Llorenç i Son Servera).

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

implantar noves aportacions de línies bus. 

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

noves línies ferroviàries a la comarca del Raiguer (Inca-Port

d’Alcúdia); la línia Palma-UIB; la línia Palma-Santanyí.

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

terme tasques de manteniment i millora de les estacions

d’intermodalitat situades als diferents municipis insulars.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a

terme un estudi integral a cada illa del servei de transport

públic en autobús. Línies, freqüències, cobertura, desajustos

entre oferta i demanda.

Palma, a 17 de maig del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2946/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Institut Ramon Llull, amb solAlicitud de

tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals. (Mesa de 19 de maig del 2004).

RGE núm. 2982/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obertura d'espais tancats a l'Hospital

de Son Llàtzer, amb solAlicitud de tramitació davant la

Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 19 de maig del

2004).

RGE núm. 2981/04, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a abandonament de la Promotrot,

amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts. (Mesa de 19 de maig del 2004).
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RGE núm. 3124/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni Biblioteca, amb solAlicitud de tramitació

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

19 de maig del 2004).

Palma, a 19 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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

La creació de l’Institut Ramon Llull va suposar una passa

històrica en la colAlaboració entre els governs de Catalunya i les

Illes Balears en matèria de foment i difusió de la llengua

catalana i la nostra cultura. Per a les Illes Balears, a més,

suposava facilitar una via important d’accés al mercat

internacional als nostres creadors i indústries culturals.

Per desgràcia, la manca de voluntat política dels dos

governs, manifestada a través d’unes formes de relacionar-se

gens adequades, ha provocat la ruptura que es va anunciar el

passat dia 7 de maig.

S’ha de recordar que la creació de l’Institut Ramon Llull

fou avalada per acords presos per unanimitat de tres

parlaments: el Parlament de les Illes Balears, el Parlament de

Catalunya i el Congrés dels Diputats. El consorci estava obert

a l’entrada del Govern de la Generalitat Valenciana i preveia la

colAlaboració de l’Instituto Cervantes.

A pesar de la brevetat de temps que ha estat funcionant (des

de l’estiu del 2002) i de les incerteses creades pels canvis en els

governs de les Illes Balears i de Catalunya, després de les

eleccions autonòmiques del 2003, i la deixadesa de l’Instituto

Cervantes en el compliment dels compromisos que havia

contret, la relació d’activitats duites a terme per l’Institut, a més

de ser nombroses i prou importants, anaven aconseguint un

ressò i una efectivitat considerables, amb total consonància

amb els objectius de la institució: increment dels lectorats a les

universitats estrangeres, de traduccions d’obres dels nostres

autors, de difusió de les altres arts o presència en plataformes

de projecció internacional, com ho demostra el cas de ser la

cultura convidada el 2004 a la Fira Internacional de Llibre

(FIL) de Guadalajara (Mèxic), una de les fires d’aquest àmbit

més importants del món, que és visitada per prop de mig milió

de persones.

La projecció exterior de la nostra llengua i cultura és una

necessitat, no sols amb la finalitat de ser reconeguts

internacionalment, sinó perquè és un factor determinant per a

la consolidació del procés de normalització lingüística intern,

sobretot en una societat com la de les Illes Balears amb tanta

presència temporal o permanent, de persones nascudes fora del

nostre territori. En aquest sentit, en el marc de les relacions

internacionals és del tot necessari agrupar i coordinar esforços

amb els governs de les terres amb què compartim llengua i

cultura; els beneficis de l’impuls conjunt amb les altres terres

de llengua catalana són indiscutibles, tan des del punt de vista

del cost material com de l’efectivitat del ressò. Per tant, no té

justificació que, enlloc d’anar obrint una participació als altres

governs de la mateixa àrea lingüística, es desfaci una estructura

tan necessària i que ha demostrat la seva efectivitat. És cert

que, en aquesta decisió els qui hi perdem de manera més

evident som els ciutadans de les Illes Balears, però també hi

perd, globalment, la nostra llengua i cultura.

Les institucions, especialment quan afecten les relacions

entre països i governs, han d’estar per sobre dels interessos dels

partits. No ha estat així en aquest cas. Els presidents de

Catalunya i les Illes Balears no han estat a l’alçada de la

responsabilitat que els correspon, no han sabut defensar una

iniciativa històrica per als nostres països, i no han respectat la

voluntat política unànime dels parlaments respectius i del

Congrés dels Diputats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

1.  El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació del

President del Govern de les Illes Balears i del President de

Catalunya que ha provocat la sortida del Govern de les Illes

Balears de l’Institut Ramon Llull.

2. El Parlament de les Illes Balears insta als presidents de

les Illes Balears i Catalunya a reconsiderar la decisió anunciada

i arribar a un acord que permeti la continuïtat de l’Institut

Ramon Llull des del consens i el respecte.

Palma, a 10 de maig del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Els hospitals públics de Balears, especialment els de

Mallorca, pateixen mancances en molts d’aspectes, però

sobretot d’espai físic. És ben coneguda la situació de

sobresaturació de l’Hospital de referència de Son Dureta que ha

obligat a la gerència a habilitar els anomenats llits X. A

l’Hospital de Manacor, tot i que la situació no és tan greu com

a Son Dureta, també hi manquen espais i llits per atendre

correctament els pacients de la comarca.

Darrerament, la situació de saturació ha arribat a Son

Llàtzer, on incompresiblement, continua tancada tota una

planta, amb capacitat per uns 120 llits, que la gerència de

l’hospital obre provisionalment per unes hores, quan la situació

de saturació és crítica, amb tot el desgavell que suposa habilitar

temporalment espais en un hospital.

Aquestes situacions provoquen que el personal que treballa

en aquests hospitals es vegi sotmès a una sobrecàrrega

excessiva de les seves tasques habituals, sobrecàrrega que
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repercuteix negativament en la qualitat de l’atenció que reben

els pacients.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

presenta la següent proposició no de llei:

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

Balears a obrir urgentment i definitivament tots els espais de

l’Hospital de Son Llàtzer i a dotar-los dels recursos humans i

materials necessaris per al seu funcionament.

Palma, a 12 de maig del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El Govern de les Illes Balears ha anunciat la propera posada

en funcionament de l’anomenada “Promotrot”, un joc d’atzar

destinat al finançament del sector del trot. Es tracta d’un

sis tem a  d e  v íd eo - lo te r i a  i n s tan tàn ia  (màqu ines

“escurabutxaques”),amb terminals que es situarien als bars,

cafeteries i hotels.

Aquest anunci resulta preocupant per un doble motiu. D’una

banda, perquè, com a competència al tradicional “cupón” de

l’ONCE, posa en perill llocs de feina de persones

discapacitades, i pot anar en detriment dels projectes en favor

dels discapacitats que es financen amb aquest cupó. D’altra

banda, perquè pot significar un foment dels comportaments

ludòpates.

Aquestes preocupacions han estat expressades per la

Plataforma en defensa del cupó de l’ONCE a les Illes Balears,

una entitat que reuneix les diverses associacions balears

d’atenció a les persones discapacitades (incloent els físics, els

psíquics i els sensorials), juntament amb els principals

sindicats. El Parlament de les Illes Balears ha de ser sensible a

l’expressió d’aquesta inquietud.

D’altra banda, el Parlament de les Illes Balears també ha de

ser receptiu respecte de la necessitat que té el sector del trot

d’ajudes i d’una font de finançament estable. Les

administracions públiques han de cercar vies adequades, que

poden incloure jocs d’atzar (tals com una travessa hípica) que

no afectin el colAlectiu de persones afavorides pel cupó de

l’ONCE.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:

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

Illes Balears a descartar la posada en funcionament de

l’anomenada “Promotrot”, així com altres sistemes que es

suposin la utilització de màquines “escurabutxaques” a

establiments públics.

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

Illes Balears a prendre les mesures adequades per garantir al

sector del trot el finançament necessari per a la seva viabilitat.

Palma, a 12 de maig del 2004.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

La Biblioteca Pública de l’Estat ubicada a Palma i

gestionada pel Govern de les Illes Balears és un dels serveis

més importants de la nostra comunitat autònoma.

L’any 1999 es va signar un conveni entre el Ministeri

d’Educació i Cultura i la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a la construcció d’un edifici destinat a nova seu de

la Biblioteca de l’Estat a Palma de Mallorca (BOE núm. 197,

de 18 d’agost de 1999).

En aquests moments, un cop anunciada la finalització de les

obres, arriba un moment de màxima importància pel bon

funcionament d’aquest equipament: el trasllat a la nova seu.

Un trasllat que s’ha de dur a terme amb la participació de

diferents tipus de professionals tècnicament qualificats.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a:

1. Abans d’iniciar el trasllat, complir el conveni signat entre

el Ministeri d’Educació i Cultura i la comunitat autònoma de

les Illes Balears, pel que fa referència a la dotació de personal,

de manera que les tasques preparatòries es puguin fer amb

eficàcia.

2. Contractar una empresa especialitzada per fer efectiu el

trasllat de la Biblioteca Pública de l’Estat a la nova seu i evitar

qualsevol tipus de dany al fons bibliogràfic i documental.

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)



1280 BOPIB núm. 42 -  21 de maig del 2004

A la pregunta RGE núm. 208/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a repercussió,

en el nombre de turistes que ens visiten, de la creació d'un

equip ciclista. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

El Govern de les Illes Balears ha mantingut nombroses

reunions amb diferents tipus d'entitats relacionades amb el món

del ciclisme i del turisme.

Palma, 16 d'abril del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 226/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pla d'ordenació

de l'educació infantil. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del

2004).

La Direcció General d'Ordenació i Innovació de la

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

destinarà durant l'any 2004 661.000 euros per a l'illa de

Mallorca, 150.000 euros per a l'illa de Menorca i 150.000 euros

per a l'illa d'Eivissa.

Palma, 19 de març del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 774/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a treballadors fixos

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

En data 5 de març del 2004 el conseller que subscriu

solAlicita per escrit a la Secretaria General de Empleo, IlAlma.

Sra. Carmen de Miquel, la celebració d'una reunió de la

comissió mixta en desplegament de l'article 32 de la Llei

30/1998, de 29 de juliol, de Règim Especial de les Illes

Balears.

Palma, 11 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 981/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a subvencions a

l'Ajuntament d'Eivissa. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del

2004).

La Intervenció General només disposa de les dades

comptables de les subvencions de les quals s'han reconegut

l'obligació i la corresponent proposta de pagament incloses dins

la comptabilitat. S'adjunta relació de documents comptables de

reconeixement de l'obligació i proposta de pagament dels

articles 46 i 76 del pressupost de despeses de la comunitat

autònoma de les Illes Balears. Aquesta relació conté totes les

dades que s'inclouen al document comptable OP, amb

l'excepció de les dades bancàries del perceptor.

En cas que es vulgui algun dels documents de la relació

adjunta, es troben al seu abast a la Intervenció General, en

aquesta conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Palma, 17 de març del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 982/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a subvencions a

l'Ajuntament d'Es Mercadal. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer

del 2004).

La Intervenció General només disposa de les dades

comptables de les subvencions de les quals s'han reconegut

l'obligació i la corresponent proposta de pagament incloses dins

la comptabilitat. S'adjunta relació de documents comptables de

reconeixement de l'obligació i proposta de pagament dels

articles 46 i 76 del pressupost de despeses de la comunitat

autònoma de les Illes Balears. Aquesta relació conté totes les

dades que s'inclouen al document comptable OP, amb

l'excepció de les dades bancàries del perceptor.

En cas que es vulgui algun dels documents de la relació

adjunta, es troben al seu abast a la Intervenció General, en

aquesta conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Palma, 17 de març del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 1126/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions respecte de al contaminació a la benzinera de

Santa Gertrudis. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

Us adjuntam les diferents actuacions realitzades per les

diferents conselleries del Govern en relació a la detecció, el

seguiment i l'actuació en la contaminació a la benzinera de

Santa Gertrudis, des que el problema fou detectat fins a

l'actualitat.

El conseller d'Energia, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.
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La documentació esmentada a la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 1178/04, presentada per l'Hble.

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

intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del

2004).

Consultes:

Ginecologia. T1, 1.617,06; T2, 8.290,01; T3, 8.781,27; T4,

0; total: 18.688,33.

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

T4, 3.316; total: 10.766,77.

Dermatologia. T1, 0; T2, 0; T3, 2.517,71; T4, 0; total:

2.517,71.

Total. T1, 3.745,85; T2, 11.176,16; T3, 13.734,80; T4,

3.316; total: 31.982,81.

Intervencions:

Ginecologia. T1, 0; T2, 0; T3, 3.792,42; T4, 0; total:

3.792,42.

Palma, 23 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 1250/04, presentada per l'Hble.

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

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

març del 2004).

Cirurgia general, 13.

Traumatologia, 5.

Urologia, 3.

Total, 21.

Palma, 23 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 1251/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.

32 de 5 de març del 2004).

CGDH, 12.

GINH, 2.

OFTH, 15.

TRAH, 11.

UROH, 10.

Total, 50.

Palma, 23 d'abril del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 1430/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a punts

d'informació laboral. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del

2004).

A dia d'avui existeixen 41 punts d'informació laboral amb

la classificació següent:

- Convenis amb punt d'informació laboral i renovació de

demanda d'ocupació (segellat): Ajuntaments d'Alcúdia,

Algaida, Artà, Binissalem, Búger, Campanet, Capdepera, Deià,

Esporles, Felanitx, Ferreries, Lloret, Llubí, Llucmajor, Maria

de la Salut, Marratxí, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent,

Sa Pobla, Santa Maria del Camí, Santa Margalida, Santanyí

(Cala d'Or), Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son

Servera i Mancomunitat del Pla.

- Convenis amb punt d'informació laboral: Ajuntaments de

Calvià, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Formentera, Muro,

Sant Antoni de Portmany i Sant Lluís.

- Convenis amb renovació de demanda d'ocupació

(segellat): Ajuntaments de Campos i Sant Joan.

Palma, 14 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 1433/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aportacions

econòmiques als punts d'informació laboral. (BOPIB núm. 34

de 19 de març del 2004).

Des del SOIB es considera que els ajuntaments s'han

d'involucrar en l'orientació laboral amb la signatura de pactes

locals on es determinin els drets i les obligacions que això

implica.

Així i tot, des del SOIB s'ha ofert a tots els ajuntaments de

les Illes Balears la contractació d'un orientador mitjançant la

convocatòria de subvenció de corporacions locals, on tenen la

possibilitat que el cost econòmic de la contractació no sigui tan

elevat o costós. 

Palma, 14 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

L)

A les preguntes RGE núm. 1593/04 a 1597/04, 1600/04 a

1604/04, 1607/04 a 1616/04 i 1621/04 a 1635/04, presentades

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

intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,

Manacor, Can Misses i Verge del Toro; a intervencions en
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jornada extraordinària als hospitals de Son Dureta, Son

Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; a llistes

d'espera i a exclusions de llista d'espera als hospitals de Son

Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro;

a llista d'espera quirúrgica, a llista d'espera a consulta i a

llista d'espera de proves diagnòstiques, respectivament.

(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

M)

A la pregunta RGE núm. 1736/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ajudes per

a la catàstrofe del Prestige. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del

2004).

El conveni signat pel conseller d'Interior amb l'Ajuntament

de Camariñas el dia 21 de gener del 2003, arrel de l'acord del

Consell de Govern de dia 17 de gener del 2003, tenia una

vigència fins al dia 30 de juny del 2003.

Per part de l'anterior govern no tan sols no es va estudiar la

possibilitat de prorrogar aquest conveni, sinó que es va decidir

que la finalització de les operacions tindria lloc el dia 17 de

maig del 2003, data de tornada del darrer grup de voluntaris

prevista al Pla Virtual d'Operacions, ja que no consta cap tipus

de document a l'expedient administratiu, ni tan sols no s'ha

trobat normativa sobre coordinació, execució i seguiment del

pla, per la qual cosa no existeix cap tipus de valoració tècnica

ni de qualsevol altre caire, i es desconeix l'eficàcia de les

mesures preses.

A més s'han detectat factures no abonades, com són les de

les assegurances dels voluntaris des del mes de febrer al maig

del 2003, les de viatges de grups que no pertanyien ni estaven

inclosos dins el màxim de 60 setmanals prevists a l'acord del

Consell de Govern de dia 17 de maig del 2003, així com la

imputació anormal de despeses a la partida pressupostària

l'objecte de la qual era únicament i exclusivament "tasques de

neteja a la costa del Concello de Camariñas pel vessament del

Prestige", per la qual cosa en aquests moments s'està procedint

a la verificació comptable de totes les despeses imputades a

dita partida extraordinària d'emergència.

Pel que fa a les actuacions del govern actual en relació a la

catàstrofe del Prestige, aquestes són les següent:

- Acte de recepció de la Medalla de Galícia.

- Transferència a Camariñas d'un import total de 21.599,85

euros.

- Entrega de diplomes d'agraïment als voluntaris amb motiu

de les celebracions del Dia de la comunitat autònoma.

Marratxí, 3 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 1739/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris del

conveni en matèria de ràdio i televisió autonòmiques. (BOPIB

núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

La proposta del president de la CAIB es refereix a donar

continuïtat al marc de colAlaboració que s'expressà en els

protocols d'intencions signats el 1998 amb la Generalitat

Valenciana i el 1999 amb la Generalitat de Catalunya,

maldament en ambdós casos aquests remetien a posteriors

signatures de convenis específics que formalitzarien els acords,

que no es varen arribar a subscriure per les parts signants.

Vist tot això, a més de considerar que les noves

circumstàncies marcades per l'imminent inici de les emissions

del nou canal autonòmic de televisió de les Balears, IB3, el

qual modifica substancialment l'escenari anterior, el president

ha mostrat la seva disposició per arribar a un acord amb les

comunitats esmentades amb les següents finalitats:

1. La regulació de la situació existent, pràcticament "de fet",

d'acord amb la legislació de telecomunicacions i del tercer

canal.

2. Que la finalitat o premissa essencial dels protocols de 1998

i 1999, és a dir, la promoció de l'intercanvi cultural entre

comunitats a través de televisió es maximitzi mitjançant la

reciprocitat de les emissions entre Balears-Catalunya i Balears-

València, una vegada aparegut el nou operador IB3.

Per altra banda, la proposta parteix de la base que el Govern

de les Illes Balears es compromet a garantir la continuïtat de la

transmissió dels senyals de les televisions catalana i valenciana

en el nostre territori, la qual cosa, d'acord amb els principis de

coherència i d'optimització de recursos, haurà d'acomplir-se a

través de la xarxa de comunicacions que implanti

l'administració autonòmica.

Finalment, i vist que la negociació encara no s'ha portat a

terme, pareix imprudent i precipitat anunciar altres criteris dels

convenis que es desenvolupin, més enllà dels esmentats

anteriorment.

Palma, 28 d'abril del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 1742/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a colAlaboració

entre Coinga i Central Lechera Asturiana. (BOPIB núm. 36 de

2 d'abril del 2004).

El Govern de les Illes Balears va tenir coneixement de la

línia de colAlaboració, en termes generals, que mantendran a

partir d'enguany ambdues empreses privades per tal de donar

sortida comercial a una quota important de producció lletera de

Menorca, i que va ser el motiu principal de la visita

institucional que el passat dia 18 de març feren els responsables

de la Central Lechera Asturiana al Molt Hble. Sr. Jaume Matas,
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president del Govern de les Illes Balears, i que després em

vengueren a presentar.

Palma, 28 d'abril del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 1809/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a doblers

gastats en l'autovia Inca-Manacor. (BOPIB núm. 37 de 14

d'abril del 2004).

En relació a la pregunta formulada, s'informa que a

l'expedient de contractació núm. 17201 2003 3681, anomenat

"AT Estudi informatiu i projecte de construcció autopista Inca-

Manacor", a dia d'avui les despeses efectuades amb càrrec a

aquest expedient pugen a 129.000 euros.

Palma, 26 d'abril del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 1967/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a conflicte de les

barques que pesquen a aigües de Menorca. (BOPIB núm. 37

de 14 d'abril del 2004).

No s'entén la pregunta perquè no existeixen aigües de

Menorca. Tant les normes espanyoles com les de la UE entenen

que el Mediterrani és un calador únic.

Malgrat això es pot deduir que el sentit de la pregunta va

donat per les notícies que han aparegut a la premsa, i a les

reunions mantingudes amb les diferents confraries i amb el

Consell Insular de Menorca cal dir que no hi ha conflicte de

barques que pesquen a Menorca, sinó de barques que hi volen

pernoctar.

Així i tot, i perquè aquesta situació escapa absolutament a

la nostra competència, sempre s'ha fet per part d'aquesta

conselleria tot el possible per mantenir un equilibri; així, en el

cas d'arts menors amb pesquers en aigües interiors, s'han creat

normativa per evitar desplaçaments d'una illa a una altra; en els

altres casos s'han afavorit reunions entre els sectors implicats

perquè les mateixes organitzacions pesqueres estableixen els

seus plans d'actuació.

Palma, 28 d'abril del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 1968/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pla de pesca de

Menorca. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

S'espera la proposta de les confraries de Menorca i,

juntament amb la proposta de les confraries de Mallorca, es

farà de mediador per arribar a un acord respectuós per a tots,

perquè no es pot oblidar que moltes de les pesqueres són

compartides i, a més, la majoria es troben en aigües

internacionals. Aquesta situació dificulta la presa de segons

quin tipus de decisions perquè la legislació vigent, tant nacional

com comunitària, considera la Mediterrània com a calador únic.

Palma, 28 d'abril del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 2391/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aules

escolars que superen les ràtios. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

Educació infantil: 275.

Primària: 887.

ESO: 224.

Palma, 26 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 2987/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura.

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

19 de maig del 2004, conformement amb l'establert a l'article

175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr.

Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió  de Cultura,

Educació i Esports, per tal d'informar sobre els darrers

esdeveniments referents a l'Institut Ramon Llull.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 3205/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Economia, Hisenda i Innovació.

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

19 de maig del 2004, conformement amb l'establert a l'article

175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
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referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr.

Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació davant la Comissió

no permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del

finançament de les competències en matèria d'Educació i

Sanitat, per tal d'explicar la situació actual del finançament de

les transferències de les competències en matèria de Sanitat i

d'Educació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

RGE núm. 3206/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura.

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

19 de maig del 2004, conformement amb l'establert a l'article

175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr.

Conseller d'Educació i Cultura davant la Comissió no

permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del

finançament de les competències en matèria d'Educació i

Sanitat, per tal d'explicar la situació actual del finançament de

les transferències de les competències en matèria d'Educació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

RGE núm. 3207/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.

Consellera de Salut i Consum.

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

19 de maig del 2004, conformement amb l'establert a l'article

175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble.

Sra. Consellera de Salut i Consum davant la Comissió  no

permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del

finançament de les competències en matèria d'Educació i

Sanitat, per tal d'explicar la situació actual del finançament de

les transferències de les competències en matèria de Sanitat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de maig del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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