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K) RGE núm. 3245/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
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M) RGE núm. 3295/04, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
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P) RGE núm. 3323/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació en
el sector industrial del moble.
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Q) RGE núm. 3324/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació en
el sector industrial del paper.
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R) RGE núm. 3325/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació en
el sector industrial de la metalAlúrgia.
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S) RGE núm. 3326/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació en
el sector industrial de la fabricació d'equipaments i instruments medicoquirúrgics.
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T) RGE núm. 3327/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació en
el sector industrial de la fabricació d'equipaments i instruments de precisió.
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U) RGE núm. 3328/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació en
el sector industrial.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 3204/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inclusió de les Illes Balears a la iniciativa comunitària INTERREG
III A.
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B) RGE núm. 3213/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de matrícula única.

1319

C) RGE núm. 3214/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adaptació del calendari escolar a l'estacionalitat turística.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3201/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds relativa a dret dels colAlectius immigrants a les beques.
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B) RGE núm. 3215/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a oficina d'informació del dret dels usuaris en casos de fallides
elèctriques.
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C) RGE núm. 3299/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds relativa a elecció de membres del Parlament i del
Consell Insular en candidatures separades.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la pregunta RGE núm. 665/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a construcció de la
unitat bàsica de salut de S'Indioteria.
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B) A la pregunta RGE núm. 667/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a construcció del PAC
de Can Gelabert.
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C) A la pregunta RGE núm. 776/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Mesa del Pacte per
l'Ocupació.
1322
D) A la pregunta RGE núm. 996/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a encarregat de la cura
de les ovelles a S'Alqueria.
1323
E) A la pregunta RGE núm. 1176/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora de centre.
1323
F) A la pregunta RGE núm. 1179/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consulta fora
d'horari laboral.
1323
G) A la pregunta RGE núm. 1185/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a centres concertats.
1323
H) A la pregunta RGE núm. 1253/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital Verge del Toro.
1323
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I) A la pregunta RGE núm. 1434/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a punts d'informació
laborals als municipis d'Alaior i Es Migjorn.
1323
J) A la pregunta RGE núm. 1563/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions contra
la sinistralitat de bicicletes.
1324
K) A la pregunta RGE núm. 1567/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost per al
consorci amb la Fundació Natura Parc.
1324
L) A la pregunta RGE núm. 1568/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions previstes
del Servei d'Espècies.
1324
M) A la pregunta RGE núm. 1598/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
1324
N) A la pregunta RGE núm. 1599/04, presentada per l'Hble. Sr. D iputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
1324
O) A la pregunta RGE núm. 1605/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
1324
P) A la pregunta RGE núm. 1606/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
1324
Q) A la pregunta RGE núm. 1617/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consulta
fora d'horari laboral.
1325
R) A la pregunta RGE núm. 1620/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora de centre.
1325
S) A la pregunta RGE núm. 1761/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost inicial per a
Verge del Toro.
1325
T) A la pregunta RGE núm. 1941/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a condicions de feina
del funcionari Miquel Vidal Vidal.
1325
U) A la pregunta RGE núm. 1942/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a compliment de
funcions de Miquel Vidal Vidal.
1325
V) A la pregunta RGE núm. 1962/04, presentada per l'Hble. Sr. D iputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a fons de
contingència.
1325
X) A la pregunta RGE núm. 1963/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a creació i dotació
del fons de contingència.
1326
Y) A les preguntes RGE núm. 1964/04 i 1965/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
partides pressupostàries per a la Conselleria d'Interior i modificació de crèdit.
1326
Z) A la pregunta RGE núm. 1966/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a becaris del Centre
Balears Europa a BrusselAles.
1326
AA) A la pregunta RGE núm. 1970/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a distribució de senyal
audiovisual.
1327
AB) A la pregunta RGE núm. 1974/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressupost real RTB.
1327
AC) A la pregunta RGE núm. 1975/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a programes del cor.
1327
AD) A la pregunta RGE núm. 1978/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a polítiques actives
d'ocupació real.
1327
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AE) A la pregunta RGE núm. 1989/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions de
control de la processionària.
1328
AF) A la pregunta RGE núm. 1990/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, relativa a començament de
les obres de remodelació del torrent de Can Alou.
1328
AG) A la pregunta RGE núm. 2169/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a previsió pressupostària
del centre de formació integrat, de formació ocupacional i reglada per a persones adultes a Maó.
1328
AH) A les preguntes RGE núm. 2159/04 a 2163/04, 2173/04 a 2182/04, i 2187/04 a 2201/04 presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascón i Mir, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; a llista
d'espera i exclusions de llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; i a llista d'espera
quirúrgica, llista d'espera a consulta i llista d'espera de proves diagnòstiques, respectivament.
1329

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3216/04, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.
1329
B) RGE núm. 3233/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.
1329

3.17. INFORMACIÓ
A) Membres que han de formar part de la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del finançament de les
competències en matèria d'Educació i Sanitat.
1329
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A la seu del Parlament, 19 de maig del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

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 de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2309/04, relativa a la insularitat en el
marc de la futura constitució europea, amb l'esmena RGE
núm. 3107/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. En aquests moments en què s’està debatent el contingut
del futur Tractat Constitucional de la UE, el Parlament de les
Illes Balears considera necessari garantir que les illes no es
vegin afectades negativament per l’aplicació de les polítiques
comunitàries pel simple fet de ser territoris aïllats del continent.
2. Instar el Govern de la nació perquè en els tràmits de
negociació sobre el futur text constitucional de la UE tengui en
compte i proposi que:
a) L’objectiu de la cohesió territorial serà establir un
principi d’equitat entre els ciutadans europeus, qualsevol
que sigui el lloc on visquin. La seva ambició serà oferir als
habitants de la Unió unes condicions d’accés equitatives als
serveis d’interès general i assegurar unes condicions
òptimes de competitivitat al conjunt dels seus territoris,
tenint especialment en compte la diversitat de la seva
situació geogràfica i demogràfica.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2385/04, relativa a abaratiment del
transport aeri a les Illes Balears, amb l'esmena RGE núm.
3179/04, del Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que realitzi les gestions necessàries davant els
organismes competents de la Unió Europea i faci les
modificacions corresponents a la pròpia normativa estatal
perquè es modifiqui el tipus d’IVA del 7% al mínim possible
del 4% que s’aplica als transports entre les Illes i entre les Illes
i la Península, tant per a residents com per a no residents,
d’acord amb el que disposa la sisena directiva comunitària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar al Govern de l’Estat que realitzi els
tràmits pertinents, fins i tot davant la Unió Europea, per tal que
els trajectes aeris i marítims que uneixen les Illes Balears entre
elles i aquestes amb la Península o amb qualsevol altre punt de
l’Estat espanyol quedin exempts de tributació, per als residents
a les Illes Balears, de l’Impost sobre el Valor Afegit, tant a la
tarifa del bitllet com a la comissió per emissió, assolint així una
passa endavant en el compliment del que disposa l’article 138.1
de la Constitució Espanyola del 1978, referent a l’equilibri
territorial just i a l’atenció específica del fet insular."

b) A fi de promoure un desenvolupament harmoniós del
conjunt de la comunitat, aquesta desenvoluparà i
prosseguirà la seva acció encaminada a reforçar la seva
cohesió econòmica, social i territorial. La comunitat es
proposarà, en particular, reduir les diferències entre els
nivells de desenvolupament de les diverses regions i el
retard de les regions menys afavorides, incloses les zones
rurals. Així mateix tendrà en compte els condicionaments
estructurals permanents lligats a la insularitat, la muntanya
i la baixa densitat de població, sobretot quan aquests
s’acumulin o estiguin agreujats. A fi que aquestes regions
puguin estar millor integrades en el mercat interior en
condicions equitatives, aplicarà, quan estigui justificat,
mesures específiques proporcionals a la intensitat de les
condicions existents.

A la seu del Parlament, 19 de maig del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

c) Podran considerar-se compatibles amb el mercat únic les
ajudes destinades a afavorir el desenvolupament econòmic
de regions, sigui quin sigui el seu nivell de vida, o que
pateixin condicionaments geogràfics, com el de la
insularitat, que resta competitivitat a les empreses."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 1883/04,
del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Actuà com a interpel Alant l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas.

BOPIB núm. 43 - 28 de maig del 2004
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Vicepresidenta i Conseller de Relacions Institucionals,
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Francina Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger,
del Grup Parlamentari Popular.
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C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2935/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista, relativa a la Fira Internacional del
Llibre de Guadalajara (Mèxic). (BOPIB 41 de 15 de maig del
2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Pere Sampol
i Mas i l'Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2973/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a plantilla d'IB3. (BOPIB 41
de 15 de maig del 2004).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2977/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost que es destinarà a actuacions del
Pla de qualitat turística de les Illes Balears. (BOPIB 41 de 15
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 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra.Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 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 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2974/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Consell Agrari Interinsular. (BOPIB 41
de 15 de maig del 2004).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2976/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a rescat del
contenidor d'hidrogen del vaixell "Lucia B". (BOPIB 41 de 15
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 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2952/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions respecte de la
promoció exterior de la llengua catalana. (BOPIB 41 de 15 de
maig del 2004).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
J)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2978/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a parador de turisme a
Menorca. (BOPIB 41 de 15 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2975/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament del conveni
amb el Ministeri de Medi Ambient sobre infraestructures de
costes. (BOPIB 41 de 15 de maig del 2004).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 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 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2971/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a increment del pressupost de
la Conselleria d'Interior. (BOPIB 41 de 15 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 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2972/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a previsions del mercat de
Gran Bretanya. (BOPIB 41 de 15 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

1.4. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 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 18
de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2980/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de Treball i
Formació als centres especials de formació. (BOPIB 41 de 15
de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 2979/04.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig del 2004, quedà ajornada a petició del Govern la
pregunta de referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a
les oficines comercials dels Estats Units (BOPIB núm. 41, de
14 de maig del 2004), atesa l'absència del conseller de Comerç,
Indústria i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
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Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS
B)
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig del 2004, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2345/04,
relativa a pacients de Formentera, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 2018/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a servei d'hemodiàlisi de l'hospital Can Misses.
(BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins la propera sessió de la Comissió
Mixta constituïda amb el Govern de l'Estat, la proposta de
finançament per tal de subvencionar les despeses d'allotjament
per als pacients i els seus acompanyants de les illes quan sigui
necessari que siguin atesos als centres sanitaris públics, i
mentrestant subvencionar les despeses d'allotjament per als
pacients de Formentera i els seus acompanyants que es vegin
obligats a passar nit a l'illa d'Eivissa.
2. Establir els mecanismes necessaris, en relació amb
l'atenció sanitària, que evitin que els ciutadans d'aquesta illa
s'hagin de desplaçar a Eivissa per tal de resoldre tràmits
administratius."

Ordre de Publicació
C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 2019/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a reforma de l'àrea de pediatria de l'hospital Can
Misses. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, 18 de maig del 2004.
El secretari:
Antoni Pastor i Cabrer.
El president:
Josep Simó Gornés i Hachero.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 2017/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa al centre de salut d'es Viver. (BOPIB núm. 38
de 23 d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig del
2004, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1718/04, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
distribució de propaganda política per part del Govern de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

...
....
....
....

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de maig del 2004.
El president del Parlament:

.
.
.
.

. . . . . . 16
....... 6
....... 9
....... 1
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Pere Rotger i Llabrés.

3.9. M OCIONS
2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la IlAlma. Sra. Directora G eneral de
l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre el
projecte de posada en marxa de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (RGE núm. 2310/04).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig del
2004, tengué lloc la compareixença de la IlAlma Sra. Directora
General de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears qui,
acompanyada del director general adjunt, de la directora de
Coordinació de la gestió, de la secretària general, del director
econòmic financer i de la responsable de Programes d'IB
Ràdio, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3212/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector de producció lletera. (Mesa de 26 de maig del
2004).
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 3226/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la Interpel Alació RGE núm. 1883/04,
relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de maig del 2004).
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista presenta, subsegüent a la Interpel Alació
RGE núm. 1883/04, relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears manifesta que les Illes
Balears per les seves institucions històriques, dret civil propi,
realitat cultural diferent i fet geogràfic, constitueixen una
nacionalitat subjecte d'assolir el màxim autogovern que permet
la Constitució i, en conseqüència, s'acords de creat una
ponència parlamentària que, en el termini de nou mesos, elabori
una proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia i del
finançament autonòmic per a les Illes Balears.
Palma, a 19 de maig del 2004.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears sobre el
sector de producció lletera.
Atesa la difícil situació del sector, el Grup Parlamentari
Socialista interpel Ala l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i
Pesca per tal que informi al Parlament de les Illes Balears sobre
la política del Govern de les Illes Balears en relació amb la
producció lletera.
Palma, a 18 de maig del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

RGE núm. 3227/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a programes d'iniciació professional als centres
escolars. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RG E núm. 3228/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a programes d'iniciació professional als centres
escolars. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3298/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ajudes a propietaris de les finques excloses
dels parcs naturals. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3329/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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suport als ajuntaments per al desenvolupament de l'Agenda
Local 21. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3330/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estudis de valoració de les rissagues en el Port de Ciutadella.
(Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3331/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions en relació amb l'obligació dels comerços de donar
informació en una de les llengües oficials. (Mesa de 26 de
maig del 2004).
RGE núm. 3332/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cooperació interadministrativa en matèria de consum. (Mesa
de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3333/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes informatives de consum. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3334/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a associacions de consumidors. (Mesa de 26 de
maig del 2004).
RGE núm. 3335/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell balear de consum. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3336/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adhesió al sistema arbitral de consum. (Mesa de 26 de maig
del 2004).
RGE núm. 3337/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació del personal que realitza funcions d'informació i
assessorament als consumidors. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3338/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures de coordinació entre les diferents oficines d'atenció i
informació al consumidor. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3339/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions del director-gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3340/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions per venda d'alcohol. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RG E núm. 3341/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions a escorxadors ilAlegals. (Mesa de 26 de maig del
2004).
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RGE núm. 3342/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitat
infantojuvenil. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3343/04, de l'Hble. Sra. D iputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Associació de nins superdotats. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3344/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitata
amb l'Associació de nins superdotats. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3345/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fòrum de
la SIDA. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3346/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
la SIDA. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3347/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
subvencions. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3348/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Nacional de la SIDA. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3349/04, de l'Hble. Sra. D iputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre de
la SIDA. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RG E núm. 3350/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Targeta
bàsica. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3351/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra de
l'Hospital Militar. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3352/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
de la DG de Presidència. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3353/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de places de neonats. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3354/04, de l'Hble. Sra. D iputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
del nou hospital de Son Dureta als terrenys de Son Espases
Vell. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3355/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
d'adjudicació d'obres del nou hospital de referència. (Mesa de
26 de maig del 2004).
RGE núm. 3356/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes de benestar social. (Mesa de 26 de maig del 2004).
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RGE núm. 3357/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures sociosanitàries. (Mesa de 26 de maig del
2004).

RGE núm. 3370/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges
del president del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
maig del 2004).

RGE núm. 3358/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
(Mesa de 26 de maig del 2004).

RGE núm. 3371/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris per incloure els propietaris als parcs naturals. (Mesa
de 26 de maig del 2004).

RGE núm. 3359/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.
(Mesa de 26 de maig del 2004).

RGE núm. 3372/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a zona
humida de ses Fontanelles. (Mesa de 26 de maig del 2004).

RGE núm. 3360/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria de Salut i Consum. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3361/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria de Treball i Formació. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3362/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria d'Interior. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3363/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. (Mesa de 26
de maig del 2004).
RGE núm. 3364/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria de Presidència i Esports. (Mesa de 26 de maig
del 2004).
RGE núm. 3365/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (Mesa de 26 de maig del
2004).

RGE núm. 3373/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a zona
humida de Maristany. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3374/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
temporada de caça del tord. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3375/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avançar-prorrogar la temporada de caça del tord. (Mesa de 26
de maig del 2004).
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de programes d'iniciació professional i a quins
centres escolars té previst de posar en marxa el proper curs
2004-2005 la Conselleria d'Educació i Cultura?

RGE núm. 3366/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. (Mesa de 26 de
maig del 2004).
RGE núm. 3367/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3368/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria de Turisme i Portaveu del Govern. (Mesa de 26
de maig del 2004).
RGE núm. 3369/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa de 26 de maig del
2004).

Palma, a 19 de maig del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de Medi
Ambient respecte de la denúncia feta contra l'arenera ilAlegal de
Cala d'Hort, Eivissa, des del moment que la conselleria té
constància d'aquesta situació denunciada fins a l'actualitat?
Palma, a 19 de maig del 2004.
La diputada:
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Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quines actuacions concretes es destinaran els doblers de
les ajudes (pressupostades per a l'any 2004) a projectes dels
propietaris de les finques que varen resultar excloses dels parcs
naturals de Llevant (Mallorca) i Cala d'Hort (Eivissa)?
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Quines actuacions diferents de la tramitació dels
corresponents expedients sancionadors du a terme la
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears
en relació amb l'incompliment per part d'alguns comerços que
no compleixen la normativa vigent que els obliga a donar la
informació bàsica dels productes que venen i ofereixen en
almenys una de les llengües oficials a Balears?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

Palma, a 21 de maig del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures ha duit a terme la Conselleria de Salut i
Consum del Govern de les Illes Balears per tal d'impulsar la
coordinació interadministrativa en matèria de consum?

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 suport tècnics i econòmic es dóna als ajuntaments per
part de la Conselleria de M edi Ambient del Govern de les Illes
Balears, per complir amb la Carta d'Alborgh?

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines campanyes informatives ha duit a terme o té
previstes dur a terme la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears en matèria de consum?

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 o quines persones són els autors o les autores dels
estudis de valoració de les rissagues en el Port de Ciutadella,
realitzats per la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines subvencions i per quins imports han rebut de la
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears,
les associacions de consumidors de la nostra comunitat
autònoma durant l'any 2004?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

i quins criteris ha establert perquè tots els consumidors de les
Illes Balears rebin un mateix tractament?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan preveu la Conselleria de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears que es realitzi la propera reunió del Consell
Balear de Consum?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A dia d'avui, quines són les retribucions del director-gerent
del Servei de Salut de les Illes Balears? I del personal d'alta
direcció contractat pel mateix IB-Salut?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les empreses públiques i privades que donen
serveis d'interès general que hi ha adherides actualment al
Sistema Arbitral de Consum?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions s'han duit a terme per part de la
Direcció General de Consum en relació amb la venda d'alcohol
a maig del 2004?

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins cursos de formació o accions formatives s'han duit a
terme per la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les
Illes Balears en relació amb la formació del personal que
realitza les funcions d'informació i assessorament dels
consumidors?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions s'han duit a terme per part de la
Direcció G eneral de Consum en relació amb els escorxadors
ilAlegals a maig del 2004?

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures de coordinació entre les diferents oficines
d'atenció i informació al consumidor ha duit a terme la
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
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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.
Quan pensa obrir el Govern de les Illes Balears la unitat
infantojuvenil a Manacor? Quin és el termini d'obres? Quina
serà la plantilla i el nombre de professionals? A quin espai, lloc
o local es pensa ubicar?
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A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears reunir el Consell
de la SIDA?

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ajuda pensa donar el Govern de les Illes Balears a
l'Associació de nins superdotats de les Illes Balears?

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears treure el decret
de subvencions per a l'any 2004?

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines activitats pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears amb l'Associació de nins superdotats de les Illes
Balears?

X)
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.
El Pla Regional de la SIDA acaba l'any 2004, quins plans
té el Govern a partir d'aquest moment?

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

T)

Y)

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears reunir el Fòrum
de la SIDA?

Quines són les xifres del Registre de la SIDA de l'any
2003?

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa
la targeta bàsica del 2004 per a les persones amb pensions no
contributives?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La compra de l'Hospital Militar per la quantitat de 7,2
milions d'euros ha estat habilitada a la Direcció General de
Presidència, dia 1 de gener del 2004 al pressupost inicial amb
una partida de 570.827,10 euros. Com pensa el Govern de les
Illes Balears dotar aquesta partida que inicialment era de
570.827,10 euros, si la compra de l'Hospital Militar costa deu
vegada més?

Després de l'anunci el mes de febrer de l'estudi que duen a
terme els tècnics responsables, l'opció adequada és ampliar la
unitat de neonats a l'Hospital de Son Dureta o bé posar en
marca la UCI neonatal a l'Hospital de Son Llàtzer? En quina
situació ens trobam a dia d'avui?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost econòmic de les modificacions del projecte
arquitectònic dels arquitectes senyors Ruiz-Yebens i Casaus,
per condicional el projecte anterior de l'hospital Son Dureta als
nous solars de Son Espases Vell?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears treure a concurs
el nou projecte d'adjudicació d'obres del nou hospital de
referència de Son Dureta al nou solar de Son Espases?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és l'actual estat d'execució del pressupost de la
Direcció General de Presidència?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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.
De quins programes del Ministeri de Treball i Assumptes
Socials participa el Govern de les Illes Balears? Indicau-ne el
pressupost que arribar per a cadascun.
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins centres sociosanitaris pensa construir o rehabilitar el
Govern de les Illes Balears a les diferents illes en el període
2004-2008? Indicau-ne la tipologia, la població on s'ubicarà i
el cost de cadascun.
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.
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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.
Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria de Salut i Consum, bé
sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o funcionaris, des de
l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del 2004, amb els detalls
següents: motiu del viatge, nom de les persones que es
desplaçaren, cost total de cada viatge i import de les dietes
pagades als desplaçats.
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria de Vicepresidència i
Conselleria de Relacions Institucionals, bé sigui d'alts càrrecs,
càrrecs de confiança o funcionaris, des de l'1 de juny del 2003
fins al 15 de maig del 2004, amb els detalls següents: motiu del
viatge, nom de les persones que es desplaçaren, cost total de
cada viatge i import de les dietes pagades als desplaçats.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria de Treball i Formació,
bé sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o funcionaris, des
de l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del 2004, amb els
detalls següents: motiu del viatge, nom de les persones que es
desplaçaren, cost total de cada viatge i import de les dietes
pagades als desplaçats.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, bé sigui d'alts càrrecs, càrrecs de
confiança o funcionaris, des de l'1 de juny del 2003 fins al 15
de maig del 2004, amb els detalls següents: motiu del viatge,
nom de les persones que es desplaçaren, cost total de cada
viatge i import de les dietes pagades als desplaçats.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria d'Interior, bé sigui d'alts
càrrecs, càrrecs de confiança o funcionaris, des de l'1 de juny
del 2003 fins al 15 de maig del 2004, amb els detalls següents:
motiu del viatge, nom de les persones que es desplaçaren, cost
total de cada viatge i import de les dietes pagades als
desplaçats.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

AM )
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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.

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

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació, bé sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o
funcionaris, des de l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del
2004, amb els detalls següents: motiu del viatge, nom de les
persones que es desplaçaren, cost total de cada viatge i import
de les dietes pagades als desplaçats.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, bé sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o
funcionaris, des de l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del
2004, amb els detalls següents: motiu del viatge, nom de les
persones que es desplaçaren, cost total de cada viatge i import
de les dietes pagades als desplaçats.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria de Presidència i
Esports, bé sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o
funcionaris, des de l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del
2004, amb els detalls següents: motiu del viatge, nom de les
persones que es desplaçaren, cost total de cada viatge i import
de les dietes pagades als desplaçats.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria de Medi Ambient, bé
sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o funcionaris, des de
l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del 2004, amb els detalls
següents: motiu del viatge, nom de les persones que es
desplaçaren, cost total de cada viatge i import de les dietes
pagades als desplaçats.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
bé sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o funcionaris, des
de l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del 2004, amb els
detalls següents: motiu del viatge, nom de les persones que es
desplaçaren, cost total de cada viatge i import de les dietes
pagades als desplaçats.

Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria de Turisme i Portaveu
del Govern, bé sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o
funcionaris, des de l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del
2004, amb els detalls següents: motiu del viatge, nom de les
persones que es desplaçaren, cost total de cada viatge i import
de les dietes pagades als desplaçats.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

AS)
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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.
Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma a la Conselleria d'Educació i Cultura, bé
sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o funcionaris, des de
l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del 2004, amb els detalls
següents: motiu del viatge, nom de les persones que es
desplaçaren, cost total de cada viatge i import de les dietes
pagades als desplaçats.
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la M esa 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.
Relació de tots els viatges exteriors -fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears- fets amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma del president del Govern de les Illes
Balears, bé sigui d'alts càrrecs, càrrecs de confiança o
funcionaris, des de l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del
2004, amb els detalls següents: motiu del viatge, nom de les
persones que es desplaçaren, cost total de cada viatge i import
de les dietes pagades als desplaçats.
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines són les actuacions dutes a terme des de la
Conselleria de Medi Ambient per frenar la degradació gradual
de la zona humida de ses Fontanelles (Palma), reconeguda com
a zona humida inventariada en el Pla Hidrològic de Balears, en
els inventaris d'espais naturals i en el decret i inventari de les
zones humides de la mateixa conselleria?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Joana M Seguí i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions que la Conselleria de Medi
Ambient pensa dur a terme per a frenar la degradació gradual
de la zona humida de Maristany (Alcúdia)?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Joana M Seguí i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació que justifica una "autorització
excepcional" per part de la Conselleria de Medi Ambient per
avançar i prorrogar la caça del tord?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Joana M Seguí i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quins criteris són els que primaran a l'hora de la inclusió
dels propietaris que hagin solAlicitar tornar a formar part
d'alguns dels dos parcs naturals que han reduït la seva extensió
en aquesta legislatura i dels que en un futur es puguin crear?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Joana M Seguí i Pons.

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

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els criteris que la Conselleria de Medi Ambient
considerà per avançar la temporada de la caça del tord en 15
dies i per prorrogar-la fins al 15 de febrer quan habitualment
finalitzava el darrer diumenge de gener?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Joana M Seguí i Pons.
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3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Nacionalista, relativa a noves aules a centres concertats.
(Mesa de 26 de maig del 2004).
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
RG E núm. 3437/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a causes de l'augment de la sinistralitat laboral a
Eivissa. (Mesa de 26 de maig del 2004).

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

RGE núm. 3438/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforma de l'estatut d'Autonomia. (Mesa de 26 de maig del
2004).

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

RGE núm. 3439/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conclusions de la reunió amb associacions empresarials.
(Mesa de 26 de maig del 2004).

Coneix el Govern les causes de l'augment de la sinistralitat
laboral a Eivissa durant els darrers mesos?
Palma, a 25 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

RGE núm. 3440/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factura
farmacèutica. (Mesa de 26 de maig del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3441/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conferència anual Employment Neek 2004. (Mesa de 26 de
maig del 2004).
RGE núm. 3460/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere.
(Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3461/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Manuel
Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acord entre el Govern central i els sindicats en m atèria de
millora de les condicions laborals dels funcionaris. (Mesa de
26 de maig del 2004).
RGE núm. 3462/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de seguretat i protecció a les platges i zones de bany de les
Illes Balears. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3463/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració de reserves marines a Calvià. (Mesa de 26 de
maig del 2004).
RGE núm. 3464/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
fomentar la comercialització de places hoteleres per internet.
(Mesa de 26 de maig del 2004).

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 Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
A quina institució creu el Sr. Matas que correspon la
iniciativa i l'abast de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears?
Palma, a 25 de maig del 2004.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 conclusions va treure el conseller de Turisme de la
reunió mantinguda en diverses associacions empresarials per
tractar del "tot inclòs"?
Palma, a 25 de maig del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

RGE núm. 3465/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de qualitat de les aigües de bany per a aquesta temporada
turística. (Mesa de 26 de maig del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3468/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

D)
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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 sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Té la consellera de Salut i Consum un programa d'incentius
als metges de família per tal de rebaixar la factura
farmacèutica?
Palma, a 25 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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El diputat:
Diego M. Guasch i Díaz.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria d'Interior per a
la regulació de les mesures de seguretat i protecció a les platges
i zones de bany de les Illes Balears?

E)

Palma, a 26 de maig del 2004.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Per què el Govern de les Illes Balears no va participar en la
conferència anual Employment Neek 2004 que es va realitzar a
BrusselAles?
Palma, a 25 de maig del 2004.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.
En quina situació es troba la declaració de reserves marines
que promou la Conselleria d'Agricultura i Pesca al municipi de
Calvià?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de maig del 2004.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

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 són els objectius que es persegueixen amb la creació
de la Fundació balear contra la violència de gènere?
Palma, a 26 de maig del 2004.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines iniciatives pensa portar a terme la Conselleria de
Turisme per a fomentar la comercialització de places hoteleres
de les Illes Balears mitjançant internet?

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.

Palma, a 26 de maig del 2004.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quan pensa el conseller d'Interior que es desenvoluparà en
l'àmbit de les Illes Balears l'acord entre el Govern central i els
sindicats de l'any 2002 en matèria de millora de les condicions
laborals dels funcionaris?
Palma, a 26 de maig del 2004.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quins són els objectius de la Conselleria de Medi Ambient
amb la posada en marxa del Pla de qualitat de les aigües de
bany per a aquesta temporada turística del 2004?
Palma, a 26 de maig del 2004.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins criteris segueix la Conselleria d'Educació i Cultura
per a l'autorització de noves aules a centres concertats?
Palma, a 26 de maig del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3198/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a previsions sobre auditories energètiques, a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig
del 2004).
RGE núm. 3199/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mesures per complir el Protocol de Kioto, a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig
del 2004).
RGE núm. 3237/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a estudis sobre l'ampliació de la carretera Eivissaaeroport, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3238/04, de l'Hble. Sr. D iputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a preu de les expropiacions del Conveni de carreteres,
a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa
de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3239/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a apostes de la Lototrot a Eivissa, a contestar davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3240/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a estudis de la pujada del preu de l'aigua de la
dessaladora de la ciutat d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3241/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a les característiques dels terrenys de la nova
depuradora de la ciutat d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3242/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a renúncia a la reforma de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3243/04, de l'Hble. Sr. D iputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a canvis del projecte del segon cinturó de la ciutat
d'Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3244/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pressupost d'obres de carreteres a Eivissa, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de
26 de maig del 2004).
RGE núm. 3245/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a finançament del conveni de carreteres a Eivissa, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de
26 de maig del 2004).
RGE núm. 3246/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a criteris sobre finques públiques i privades al PORN
de Cala d'Hort, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3295/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a incentius a l'estalvi energètic, a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3296/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a rendiment energètic de la biomassa i la
incineració de residus, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3297/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a pla d'actuació per triplicar la producció
d'energies renovables, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3323/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial del moble, a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig del
2004).
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RGE núm. 3324/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial del paper, a contestar davant
la Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3325/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial de la metalAlúrgia, a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig
del 2004).
RGE núm. 3326/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial de la fabricació
d'equipaments i instruments medicoquirúrgics, a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig del
2004).
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Palma, a 17 de maig del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
De quins estudis disposa la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports que justifiquin la necessitat de fer una
ampliació de la carretera d'Eivissa a l'aeroport de les
característiques de la que s'ha projectat?

RGE núm. 3327/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial de la fabricació
d'equipaments i instruments de precisió, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig del 2004).

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3328/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 26 de maig del 2004).
Palma, a 26 de maig del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
És cert que les expropiacions que s'hagin de fer com a
conseqüència de l'execució de les obres previstes al Conveni de
Carreteres es pagaran a preu de mercat?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 la Comissió
d'Economia.

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

Quina planificació de temporalització, organització i
prioritats es té per dur a terme auditories energètiques des del
2004 fins al 2007?
Palma, a 17 de maig del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Es pensen atendre les apostes de la Lototrot a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines mesures i actuacions pensa posar en marxa el
Govern de les Illes Balears per complir el Protocol de Kioto?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Quins estudis avalen la pujada del preu de l'aigua en alta de
la dessaladora de la ciutat d'Eivissa?
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin pressupost tenen les obres previstes per la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de les carreteres
Eivissa-Sant Antoni, Eivissa-aeroport i segon cinturó de ronda
de la ciutat d'Eivissa?

G)

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quines característiques (superfície mínima, distància a
nuclis urbans, distància a l'actual depuradora, etc.) han de
reunir els terrenys en els quals s'ha de construir la nova
depuradora de la ciutat d'Eivissa?

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin finançament preveu el Conveni de Carreteres signat
amb el Govern Central per a les obres de les carreteres EivissaSant Antoni, Eivissa-aeroport i segon cinturó de ronda de la
ciutat d'Eivissa a l'actual legislatura autonòmica (2003-2007)?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Per quin motiu s'ha renunciat a reformar la depuradora de
la ciutat d'Eivissa i s'ha optat per construir-ne una de nova?
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Atès que cap propietari de terrenys inclosos dins el PORN
de Cala d'Hort ha solAlicitat la seva incorporació a l'àmbit del
parc, pensa el Govern mantenir el criteri que aquest ha de
quedar reduït a les finques públiques i a les privades que s'hi
vulguin incorporar?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins canvis s'han produït en el projecte de segon cinturó
de la ciutat d'Eivissa que ha sortit a licitació en relació amb el
que es va sotmetre a informació pública?

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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
d'Economia.

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

Quines actuacions té previstes el Govern per tal d'incentivar
l'estalvi energètic en tots els àmbits -empreses, àmbit domèstic
i administració-?
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Palma, a 21 de maig del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant la baixada d'ocupació en el sector industrial del
paper?

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quin rendiment energètic té previst d'obtenir el Govern de
la biomassa i de la incineració de residus sòlids urbans d'aquí
al 2015?
Palma, a 21 de maig del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa 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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant la baixada d'ocupació en el sector industrial de
la metalAlúrgia?

O)
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
d'Economia.

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quin pla d'actuació té previst el Govern per triplicar la
producció d'energies renovables fins al 2015?
Palma, a 21 de maig del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant la baixada d'ocupació en el sector industrial del
moble?

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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant la baixada d'ocupació en el sector industrial de
la fabricació d'equipaments i instruments medicoquirúrgics i
aparells de ràdio i televisió i comunicacions?
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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

Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

A la M esa 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 conseller de Treball i Formació del

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant la baixada d'ocupació en el sector industrial de
la fabricació d'equipaments i instruments de precisió, òptica i
rellotgeria?
Palma, a 20 de maig del 2004.
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El diputat:
Valentí Valenciano i López.

altra regió per trobar-se envoltades d’aigua. Actualment, altres
illes i regions separades “per aigua” estan considerades com
fronteres, i per tant, poden presentar projectes dins d’aquest
capítol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Existeixen dues situacions que suposen una discriminació
patent en relació a 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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant la baixada d'ocupació en el sector industrial?
Palma, a 20 de maig del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3204/04, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inclusió de les Illes Balears a la iniciativa
comunitària INTERREG III A. (Mesa de 26 de maig del 2004).
RGE núm. 3213/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de matrícula única. (Mesa de 26 de maig del
2004).
RGE núm. 3214/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adaptació del calendari escolar a l'estacionalitat
turística. (Mesa de 26 de maig del 2004).
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

* L’illa de Creta a efectes de la seva inclusió a l’iniciativa
Interreg III A, es considera transfronterera pel que fa a l’illa de
Xipre, i la distància entre ambdues illes supera amb escreix
(748,84 km. o 404,34 mn), l’existent entre Balears i Còrsega
(455,15 km i 246,76 mn) Balears i Sardenya (349,92 km o
188,94 mn) i Balears i el Sud de França (389,04 km o 210,07
mn).
* És més, la discriminació continua més enllà del que fou el
període de programació (1999-2000), ja que amb l’entrada dels
nous països candidats s’ha considerat que Malta té frontera amb
l’illa de Sicília, reconeixent que no ha suposat cap inconvenient
ni per als països de l’espai, ni per a la Comissió Europea (degut
a les feines que s’han realitzat en relació al PO i CdP).
L’esmentada discriminació suposa una important pèrdua en
la recepció de recursos econòmics, que són tan necessaris per
al desenvolupament sostenible i equilibrat de les nostres illes i
que per tant, s’hauria de corregir.
Tenint en compte que a partir del 2006, les Illes Balears
deixaran de ser zona Objectiu 2 i per tant, deixaran de rebre
Fons Estructurals, l’única alternativa que li queda per continuar
rebent FEDER, és la iniciativa comunitària Interreg.
Si a més consideram que, en les actuals discussions sobre el
futur dels fons, ja s’està parlant d’un Interreg IV, en el qual la
cooperació transfronterera, a més dels objectius actuals de
d’Interreg III A, beneficiarà especialment les fronteres
marítimes, essent els estats membres els qui decidiran quines
són les seves “fronteres”, s’ha de realitzar un esforç perquè les
fronteres de les Illes Balears siguin reconegudes durant el
període actual.
Per a tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
La iniciativa comunitària Interreg III està dividida en tres
capítols, A, B i C, dels quals, les Illes Balears únicament poden
participar dels dos darrers. Es dóna el fet que ambdós (B i C),
conjuntament, no arriben al 30% del total del pressupost
destinat a Interreg, ja que el capítol A se’n du el 76% del
pressupost total de l’esmentada iniciativa comunitària.
El capítol A d’Interreg III es destina a regions
transfrontereres, i el motiu pel que les Illes Balears han estat
excloses és que es va considerar que no feien frontera amb cap

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal de dur endavant les gestions necessàries per
tal d’obtenir el reconeixement de frontera marítima, susceptible
d’inclusió a la iniciativa Interreg III A i a la futura Interreg IV,
a l’existent entre les Illes Balears amb Còrsega, Sardenya i el
Sud de França.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a fer les gestions pertinents davant la Comissió
d’Europa per tal d’incloure la frontera marítima de les Illes
Balears amb Còrsega, Sardenya i el Sud de França com espai
transfronterer susceptible d’inclusió a la iniciativa Interreg III
A durant el període actual.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya perquè a l’hora de definir la futura iniciativa
Interreg IV, reconegui com a frontera marítima l’existent entre
les Illes Balears amb Còrsega, Sardenya i el Sud de França.
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El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La gestió del procés d’incorporació dels infants al sistema
educatiu va acompanyada de tota una sèrie de tràmits
burocràtics que, sovint, enlloc de facilitar, compliquen la tasca
a les famílies afectades.
La creació de xarxes escolars integrades per zones
educatives permetria minvar els tràmits burocràtics
d’escolarització i garantirien una continuïtat educativa des de
la matrícula en l’educació infantil i fins a finalitzar l’ESO.
D’aquesta forma es garantiria també l’adscripció automàtica
als centres que formaran l’alumne/a des de la seva primera
matrícula.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una sola matrícula d’entrada al sistema educatiu
a través dels centres públics, vàlida fins a la finalització de
l’ESO i que en cap cas anulAli el dret de llibertat de canvi de
centre com a decisió dels pares, mares i/o tutors responsables.
Palma, a 18 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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De fet són molts els joves que, atrets per les ofertes del
mercat laboral i davant la impossibilitat de poder combinar la
feina amb la continuació dels estudis, acaben per abandonar el
sistema educatiu.
Una forma de contribuir a fer front a aquesta realitat passa
per l’adaptació progressiva del calendari escolar a
l’estacionalitat turística. Aquesta adaptació, recomanable per a
tota la formació postobligatòria, és més urgent en el cas dels
estudis de Formació Professional en la branca d’hoteleria i
turisme i, sobretot, en els municipis costaners de major activitat
turística.
Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un estudi sobre possibles vies
d’adaptació del calendari escolar a l’estacionalització turística
amb caràcter preferent als municipis costaners de major
activitat turística i a la Formació Professional en la branca
d’hoteleria i turisme durant el curs 2004-2005.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar la seva posada en funcionament, de
manera experimental, com a mínim en un dels municipis
afectats, durant el curs acadèmic 2005-2006.
Palma, a setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3201/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds relativa a dret dels colAlectius immigrants a
les beques, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de maig del 2004).

C)
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.

RGE núm. 3215/04, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a oficina d'informació del dret dels usuaris en casos
de fallides elèctriques, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de maig del 2004).

Una de les característiques diferenciadores de la nostra
realitat educativa és l’extraordinària relació causa-efecte que
existeix entre l’estacionalitat del nostre mercat turístic i l’escàs
nombre d’alumnes que continuen la seva formació
postobligatòria.

RGE núm. 3299/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds relativa a elecció de membres del Parlament
i del Consell Insular en candidatures separades, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 26 de maig del 2004).

Els efectes d’aquesta situació s’accentuen de manera
especial pel que fa a la formació dels professionals del mateix
sector turístic. Això repercuteix negativament sobre la seva
qualificació professional amb les inevitables conseqüències
sobre els nivells de productivitat del nostre mercat.

Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra U nida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
La Conselleria d’Educació i Cultura ha remès a tots els
centres on es cursa ensenyament obligatori fulls d’instruccions
sobre el procés de tramitació d eles beques per a l’adquisició de
llibres de text i material didàctic i de beques d’educació
especial. Aquestes instruccions assenyalen que, en el moment
de presentar-se les solAlicituds, només es poden admetre el DNI
o el NIE (permís de treball), però no els passaports. Això
significa que els estrangers no regularitzats, que no disposen de
permís de treball, queden automàticament exclosos de la
possibilitat de rebre una d’aquestes beques.
Aquesta actuació de la Conselleria d’Educació es situa en
la línia del decret que regula l’admissió d’alumnes, que ja
perjudica el colAlectius dels nouvinguts en valorar, en el barem,
els anys de residència en un mateix domilici. En cas de les
instruccions per a la tramitació de beques, la discriminació és
més greu, en la mesura que afecta un col Alectiu estrictament
delimitat (els estrangers no regularitzats) enfront dels altres, i
en la mesura que incideix de manera més directa sobre la
igualtat d’oportunitats.
L’aplicació d’aquestes instruccions farà que s’estableixi,
entre els alumnes d’una mateixa escola, una diferència entre els
que tenen més i menys oportunitats que només obeeix a la
situació administrativa en què es troben les seves famílies.
Aquesta exigència de presentació del passaport suposa un
incompliment flagrant de la Llei Orgànica sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
(Llei 4/2000, modificada per la Llei 8/2000), que estableix
(article 9) el dret i el deure de tots els estrangers menors d’edat
a l’educació obligatòria en els mateixes condicions que els
espanyols, dret que inclou l’accés al sistema públic de beques
i ajudes, sense condicionar-la la situació legal dels menors o
dels seus pares.
Les instruccions de la conselleria tampoc no responen a allò
que estableix la legislació en matèria educativa. Tan la Llei
Orgànica 1/1990, d’Ordenació General del Sistema Educatiu,
com la Llei Orgànica 10/2002, de Qualitat de l’Educació,
emmarquen les beques i ajudes dins les accions de caràcter
compensatori destinades a garantir la igualtat d’oportunitats i
ajudar a persones i grups a superar obstacles de caràcter
socioeconòmic. L’article 64 de la LOGSE esmenta
expressament l’origen geogràfic com una de les circumstàncies
que poden determinar una desigualtat inicial que els poders
públics han de corregir. L’exclusió dels estrangers no
regularitzats actuaria just en sentit contrari; suposaria un grau
de discriminació afegit per al colAlectiu que es troba en la
situació més desfavorida.
Les instruccions donades per la Conselleria d’Educació i
Cultura suposen, en definitiva, un obstacle més per a un
colAlectiu que arriba a casa nostra cercant oportunitats, i que
s’ha d’enfrontar a nombroses barreres lingüístiques i culturals.

Per tots aquests motius, el Grup 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 gestionar les beques i ajudes per a l’educació,
d’acord amb la legislació actual sobre estrangeria i educació,
que estableix el dret de tots els estrangers menors d‘edat a
accedir a l’educació i al sistema d’ajudes en igualtat de
condició que els espanyols i, que estableix que les beques i
ajudes s’han d’orientar a garantir la igualtat d’oportunitats i
evitar les desigualtats derivades de factors socials, econòmics,
culturals, geogràfics o ètnics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir un nou termini de tramitació de beques als
centres educatius a fi de garantir que s’acullin al sistema públic
de beques i ajudes a totes les persones que hi tenen dret.
Palma, a 18 de maig del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
M otivació
El RD 1955/2000, que va entrar en vigor l’1 de gener del
2003, preveu les indemnitzacions als usuaris del servei elèctric
en el cas d’apagades, en unes certes circumstàncies, en funció
del temps d’aturada o en funció del número d’interrupcions
durant un any.
Els usuaris tenen dret a indemnització quan:
Zona
Any

Interval d'abonats

Nombre
d'hores

Nombre
d'interrupcions

Urbana

Més de 20.000
abonats

6

12

Semiurbana

Entre 2.000 i 20.000
abonats

10

15

Rural
concentrada

Entre 200 i 2.000
abonats

15

18

Rural
dispersa

Menys de 200 abonats

20

24

(Article 104.2.b, RD 1955/2000)
Cada vegada que es produeix una apagada elèctrica
l’empresa subministradora d’energia sap quins abonats han
quedat sense fluït elèctric; i periòdicament, l’empresa pot
comunicar a l’administració autonòmica les línies que, per
diferents motius, han tengut alguna fallida. Així,
l’administració autonòmica, si vol, pot disposar de tota la
informació i pot conèixer individualment les persones que
tenen dret a indemnització.
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Per altra banda, la complexitat de l’actual normativa fa que,
a vegades, els usuaris necessitin d’una certa orientació per
conèixer i fer valer els seus drets i obligacions.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar els mitjans necessaris, o a fer les
reestructuracions necessàries, per posar immediatament en
marxa una nova línia de servei d’atenció al ciutadà en matèria
de dret a indemnitzacions per apagades elèctriques. Un dels
objectius prioritaris d’aquest servei serà informar
individualment als abonats, en el cas que no se’ls hagi
compensat automàticament per l’empresa subministradora dels
seus drets, i ajudarà a tramitar i assessorarà als usuaris a fi i
efecte d’aconseguir que els ciutadans no siguin perjudicats, i
que, alhora, això sigui un alAlicient per millorar el
subministrament del fluït.
2. El Parlament de les Illes Balears farà un seguiment de la
qualitat del subministrament elèctric. En el cas d’apagades,
quan la responsabilitat sigui de l’empresa subministradora i hi
hagi dret a indemnitzacions, n’informarà als usuaris afectats
dels seus drets.
Palma, a 18 de maig del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
L’article 37 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
estableix que “cadascun dels consells insulars serà integrat pels
diputats elegits per al Parlament a les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera”. Això determina que els
membres del Parlament i dels consells insulars siguin elegits en
una mateixa votació formant part de la mateixa candidatura.
L’article 37 de l’Estatut d’Autonomia estableix un règim
d’incompatibilitats entre el càrrec de diputat i el del consell
insular, així com un sistema de renúncies voluntàries a un dels
dos càrrecs, amb el límit que no afectin més del 50% dels
electes de cada candidatura a cada circumscripció electoral.
Naturalment, aquesta norma suposa un greuge discriminatori
per a les candidatures que, a Eivissa i a Menorca, obtenen un
sol diputat, la qual cosa és freqüent.
La mateixa norma porta implícita la possibilitat que els
grups polítics recorrin a la rotació del càrrec de portaveu
parlamentari a fi de crear una incompatibilitat que permeti tenir
representants diferents a les dues institucions, amb el descrèdit
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que això suposa pel propi sistema i amb el resultat de la
confusió conseqüent.
Moltes veus, de diferents adscripcions polítiques, s’han
manifestat a favor que aquest sistema sigui substituït per un
altre en què els membres del Parlament i dels consells insulars
siguin elegits formant part de candidatures separades.
La conveniència d‘aquesta modificació ve donada, en
primer lloc, per la necessitat de reforçar el paper dels consells
insulars en l’entramat institucional de la comunitat autònoma.
Els consells, que estan assumint cada vegada més
competències, han d’estar conformats per representants elegits
exclusivament per a aquestes institucions.
Les eleccions separades també permetrien a l’electorat la
millor definició dels seus interessos i suports. Avui, els electors
estan obligats a elegir la mateixa candidatura en dues instàncies
diferents, Parlament i consells. És lògic pensar que hi ha
electors que poden votar candidatures separades a una i altra
institució en funció de la valoració que facin i dels nivells de
confiança que en cada cas perceben. Les candidatures
separades farien que les diferents forces polítiques presentassin
programes polítics específics per a cada institució. Al no
coincidir els electes als consells amb els diputats elegits al
parlament, també es podrien valorar altres circumstàncies
pròpies de cada institució.
El fet de poder-se presentar llistes separades no prohibiria
a les candidatures a repetir candidats en ambdues llistes, si així
ho consideressin les respectives candidatures.
La propera reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears ha de servir, entre d’altres coses, per introduir aquesta
modificació, que després hauria de veure’s reflectida a altres
textos legals, tals com la Llei electoral o la Llei de consells
insulars.
Per tots aquests motius, el Grup d’Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears acorda que, en el marc de
la propera reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, es duguin a terme les reformes legals pertinents per tal
que els membres del Parlament i dels consells insulars siguin
elegits en candidatures diferents.
Palma, a 21 de maig del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 665/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de la unitat bàsica de salut de S'Indioteria.
(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
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Actualment s'està habilitant un espai de 278 metres quadrats
a la planta baixa d'un edifici ubicat en el carrer Gabriel Cortès,
1, mentre es tramita la cessió gratuïta d'un solar on ubicar el
centre definitiu. El solar esmentat està ubicat entre els carrers
de Sant Mateu, de Palou de Reguer i de Sant Lluc, i permetrà
un edifici de fins a quatre plantes.
En el local provisional esmentat en el paràgraf anterior es
preveu habilitar dos despatxos per a metge de família, dos
despatxos d'infermeria, un despatx polivalent (pediatria) i un
espai administratiu i d'arxiu. Les parets s'han començat a
aixecar i començaran en breu espai de temps a treballar els
industrials (fontaneria, aire condicionat, fuster, etc.).
Pel que fa referència a la plantilla, està prevista en una
primera fase la incorporació de 2 metges de família, 1
infermera i 1 auxiliar administratiu, i tot just comenci a
funcionar s'incorporaran 1 infermera i 1 pediatre a temps
determinat.

A la pregunta RGE núm. 776/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a M esa del Pacte
per l'Ocupació. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
El protagonisme dels agents socials a tots els fòrums de
debat a l'àmbit laboral és una realitat no tan sols emparada
constitucionalment, sinó que des de la Conselleria de Treball i
Formació es materialitza mitjançant la constitució de la Mesa
de Diàleg Social l'any 1997.
La Mesa ha estat des de la seva creació el fòrum de debat
adient per tal de consensuar amb els agents socials la política
social del Govern de les Illes Balears. No cal parlar de reactivar
un instrument que no ha deixat de contribuir a aconseguir els
objectius marcats al seu decret de creació, ja que ha
evolucionat en el seu funcionament per tal d'aconseguir una
concentració i un diàleg social amb la implicació d'empresaris
i treballadors.
Palma, 5 d'abril del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.

Palma, 6 de maig del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 667/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del PAC de Can Gelabert. (BOPIB núm. 30 de 20
de febrer del 2004).
Actualment s'està tramitant per l'Ajuntament de Palma i
aquesta conselleria de Salut i Consum la cessió gratuïta d'un
solar a la nova urbanització per bastir-hi un centre de salut. Ja
s'ha començat a estudiar el projecte del futur centre de salut.
Totes aquestes actuacions -acceptació del solar i redacció
de l'avantprojecte- es duen a terme paralAlelament a l'acabament
de la urbanització de la zona i la seva entrega a l'Ajuntament de
Palma per part dels promotors.
Ara bé, dins el pla de necessitats no hi figura la implantació
de cap punt d'atenció continuada, perquè pel que fa referència
al municipi de Palma, segons l'ordenació sanitària de les Illes
Balears, aquest tipus de dotació correspon un per sector
sanitari. Són tres els sectors establerts i són tres els PAC en
funcionament.
Pel que fa referència a la plantilla, està concretada en el pla
funcional previst:
- 6 metges de família.
- 2 metges pediatres.
- 8 infermeres.
- 1 auxiliar d'infermeria.
- 1 administratiu.
- 1 comare.
- 1 treballadora social.
Palma, 6 de maig del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació
C)

D)
A la pregunta RGE núm. 996/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a encarregat
de la cura de les ovelles a S'Alqueria. (BOPIB núm. 31 de 27
de febrer del 2004).
L'encarregat de la cura de les ovelles es troba a càrrec del
personal del Consorci d'Aubarca i Es Verger en colAlaboració
amb el personal de l'IBANAT.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 1176/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del
2004).
A causa de les característiques de la resposta, aquesta
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 1179/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 32 de 5 de març
del 2004).
A causa de les característiques de 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. 1185/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a centres concertats.
(BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).
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Gestió Sanitària de Mallorca Q5755010E: 26.289.447,25.
Creu Roja Espanyola Q2866001G: 4.165.487,15.
Policlínica Nostra Senyora del Rosari 1.247.005,16.
Hospital Sant Joan de Déu de Palma Q0700149H,
5.709.211,69.
Sanitària Balear SA A07011786, 405.605,72.
AM EBA A07009574, 285.366,79.
Fundació Hospital de Manacor G07334493, 39.286.555,07.
Fundació Hospital Son Llàtzer, 46.330.160.
Clínica Femenia A07009814, 26.482,92.
Institut de Medicina Nuclear Rotger B07054769, 68.040.
Palma, 6 de maig del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 1563/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions contra la sinistralitat de bicicletes. (BOPIB núm.
35 de 26 de març del 2004).

A la pregunta RGE núm. 1253/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB
núm. 32 de 5 de març del 2004).

Mitjançant la Llei 16/2001, de 14 de desembre, es varen
atribuir als consells insulars les competències en matèria de
carreteres i camins, per la qual cosa la pregunta sobre les
actuacions que es puguin preveure per tal d'evitar accidents en
les activitats de ciclisme o cicloturisme a les carreteres de les
Illes Balears, l'haurà de dirigir a cadascun dels corresponents
consells insulars, que són els òrgans competents en la matèria
en virtut de l'esmentada llei.

Traumatologia. De 0 a 3 mesos: 22, de 3 a 6 mesos: 5, més
de 6 mesos: 2.
Cirurgia. De 0 a 3 mesos: 8, de 3 a 6 mesos: 3.
Ginecologia i obstetrícia. De 0 a 3 mesos: 3.

No obstant això, volem manifestar que el Govern de les
Illes Balears és molt sensible als avantatges que, per a aquestes
illes i els seus ciutadans, tenen les activitats de ciclisme o
cicloturisme.

Ordre de Publicació
H)

Palma, 29 d'abril del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació
I)

N'és prova de tot això l'elaboració de projectes com el
desdoblament de la carretera Palma-Valldemossa fins a la UIB
dut a terme per aquesta conselleria, que contempla l'execució
d'un carril especial per a bicicletes, i l'anomenada "xarxa
cicloturística de l'interior de M allorca (I fase)", liderada per la
Conselleria de Turisme.

A la pregunta RGE núm. 1434/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a punts
d'informació laborals als municipis d'Alaior i Es Migjorn.
(BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).
Realment el Servei d'Ocupació de les Illes Balears no ha
suprimit el milenar d'euros dels punts d'informació laboral del
municipis d'Alaior i Es Migjorn; senzillament els fons propis
d'on surten o se subvencionen els punts d'orientació laboral
s'han vist reflectits amb les subvencions concedides al Consell
Insular de Menorca en relació amb el Servei d'Orientació
General.
Per tenir un punt de referència cal tenir en compte que a la
convocatòria d'orientació laboral any 2002-2003 es va concedir
al Consell Insular de Menorca i a la Coordinadora de
Minusvàlids de M enorca, que es varen presentar conjuntament,
la quantitat de 459.604,35 euros.
A la convocatòria d'orientació laboral de 2003-2004 s'ha
concedit al Consell Insular de M enorca una subvenció de
537.110,33 euros, i a la Coordinadora de Minusvàlids la
quantitat de 164.000 euros. En total la suma dels dos és de
701.110,33 euros.
Així doncs hi ha hagut un augment per a orientació a
Menorca de 241.505,98 euros més que a la convocatòria 20022003.
Palma, 14 d'abril del 2004.

Palma, 5 d'abril del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 1567/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
pressupost per al consorci amb la Fundació Natura Parc.
(BOPIB núm. 35 de 26 de març del 2004).
Segons figura en els estatuts del consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears, en el capítol 5è es
determina la procedència dels recursos del consorci, i el capítol
3r, article 12, determina que la junta rectora aprovarà el
finançament i el pressupost, i donat que la junta rectora encara
no està constituïda no es poden concretar els recursos de què
disposarà el consorci per a la recuperació de la fauna de les
Illes Balears.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 1568/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
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actuacions previstes del Servei d'Espècies. (BOPIB núm. 35 de
26 de març del 2004).

Palma, 29 d'abril del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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
Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 1598/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 35 de 26 de març
del 2004).
Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre; per tant
no es pot concretar quina ha estat la jornada ordinària.
Palma, 6 de maig del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 1599/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 35 de 26 de març
del 2004).
No s'han realitzat intervencions en jornada laboral ordinària
en centres concertats durant el mes de febrer del 2004.

Q)
A la pregunta RGE núm. 1617/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 35 de 26 de març
del 2004).
Remetem el cost de les consultes i intervencions realitzades
fora de l'horari laboral durant el mes de febrer del 2004.
Quiròfan.
- Anestèsia
- COT
- Cirurgia
- Urologia
- Ginecologia

5.736,48.
4.528,80.
2.415,36.
1.207,68.
603,84.

Consultes.
- Anestèsia
- Medicina interna
- Oftalmologia
- Oncologia
- Radiodiagnòstic
- Ginecologia
- Psiquiatria

1.622,70.
2.043,40.
360,60.
240,40.
1.322,20.
120,20.
2.464,10.

Palma, 6 de maig del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 29 d'abril del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
O)

R)

A la pregunta RGE núm. 1605/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 35 de 26 de març
del 2004).

A la pregunta RGE núm. 1620/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 35 de 26 de març
del 2004).

Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre; per tant
no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

Remetem el cost de les intervencions. No hi ha consultes
realitzades el mes de febrer del 2004 a la Clínica Menorca i al
Centre de Medicina Avançada, centres concertats amb l'Ib-salut
a l'illa de Menorca.

Palma, 29 d'abril del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 1606/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 35 de 26 de març
del 2004).
No s'han realitzat intervencions en jornada laboral
extraordinària en centres concertats durant el mes de febrer del
2004.

Clínica Menorca.
- Urologia
- Cirurgia
- Oftalmologia
- Traumatologia
- Total:

908,76.
6.596,09.
16.549,47.
6.017,71.
30.072,03.

Centre de Medicina Avançada.
- Cirurgia
4.362,13.
Palma, 6 de maig del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 1761/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost inicial
per a Verge del Toro. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del 2004).
Pressupost inicial 2004.
- Capítol 1, despeses de personal: 28.103.571,24.
- Capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, 9.930.577,10.
- Capítol 6, inversions reals, 870.921,66.

Centre de
cost

Posició
pressupostària

Import

11201

G/121B01/13000/00
G/463D01/48001/00

148.000,00
976.650,50

11301

G/112A01/12000/00
G/112A01/12009/00
G/112A01/12100/00
G/112A01/12101/00
G/112A01/12102/00
G/112A01/12103/00
G/112A01/16000/00

14.680,54
632,95
9.494,28
13.129,80
6.843,12
906,84
8.016,47

11501

G/463C01/47000/00

2.000.000,00

14301

G/612G01/63200/10

448.000,00

14701

G/613A01/22708/00
G/613B01/22708/00

650.000,00
350.000,00

16101

G/121C01/20200/00
G/121C01/20300/00
G/121C01/21300/00
G/121C01/21400/00
G/121C01/21500/00
G/121C01/22000/00
G/121C01/22100/00
G/121C01/22103/00
G/121C01/22601/00
G/121C01/22609/00
G/121C01/22709/00
G/121C01/23000/00

18.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
4.000,00
25.000,00
55.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
40.000,00

16201

G/121H01/22607/00
G/121H01/23000/00

30.000,00
24.498,82

18401

G/411D01/22706/00

360.000,00

23301

G/457A01/44241/00

400.000,00

23501

G/313I01/44300/00

100.000,00

36101

G/121K01/13100/00

219.038,11

76101

G/322D02/44300/00
G/322D02/46000/00
G/322D02/46100/10
G/322D02/46100/20
G/322D02/46100/30
G/322D02/46400/00
G/322D02/46900/00
G/322D02/48000/00

25.000,00
100.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
2.109.187,59

TOTAL

8.415.079,02

Total àrea de salut de Menorca: 38.905.070.
Palma, 4 de maig del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 1941/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a condicions
de feina del funcionari Miquel Vidal Vidal. (BOPIB núm. 37
de 14 d'abril del 2004).
Les condicions de feina del funcionari Sr. Miquel Vidal
Vidal, pel que respecta a l'horari i la ubicació, així com les
característiques concretes de les seves funcions, vénen previstes
a la relació de llocs de treball facilitada com a document annex
a la resposta a la pregunta 209/04, i a l'ordre de funcions
publicada al BOIB núm. 169, de 6 de desembre del 2003.
Palma, 7 de maig del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 1942/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
compliment de funcions de Miquel Vidal Vidal. (BOPIB núm.
37 de 14 d'abril del 2004).
Sí.
Palma, 7 de maig del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 1962/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a fons de
contingència. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

Palma, 4 de maig del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

D'acord amb l'article 14 de la Llei de pressuposts generals
per al 2004, les disposicions del fons de contingència són
imprevistes i, per tant, no sabem a què es destinarà el fons.
Les disposicions fins a data d'avui han estat les següents:

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 1963/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a creació i
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dotació del fons de contingència. (BOPIB núm. 37 de 14
d'abril del 2004).
La dotació del fons de contingència, d'acord amb l'article 14
i la disposició addicional tercera de la Llei de pressuposts
generals per al 2004, s'ha fet a la partida 35101 634A 50000,
creada per resolució del conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació de dia 26 de gener del 2004, detraient el 2% de cada
una de les seccions pressupostàries mitjançant una modificació
de crèdit del tipus "Alta i baixa per rectificació", on la partida
d'alta només és una i les baixes són les distintes partides que
ens han indicat les seccions pressupostàries. Aquesta
modificació va ser comptabilitzada dia 28/01/2004 per un
import de 34.102.246,78 euros.
Palma, 4 de maig del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

- Xavier Lluís Sans: estudi de la política agrícola i pesca;
energia, i altres temes demanats pel Consell Insular de Menorca
que siguin del seu interès.
- Isabel Puig Plerm: estudi de la política d'RI+D i seguiment
de l'activitat de les oficines regionals a BrusselAles.
- Carles Orlandis Vázquez: Estudi de la política empresarial
i dels temes demanats per la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera que siguin del seu
interès.
- Ainhoa Peressini Schapira: estudi i investigació sobre la
política d'educació, cultura i assumptes socials.
- Cristina Oliver Reina: estudi i investigació sobre la
política de transports; seguiment d'aquelles polítiques que
afecten el turisme.

Ordre de Publicació
Y)
A les preguntes RGE núm. 1964/04 i 1965/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a partides pressupostàries per a la Conselleria d'Interior i
modificació de crèdit. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).
A data d'avui no hi ha cap modificació de crèdit solAlicitada
o en tramitació a favor de la Conselleria d'Interior. Sense
perjudici de l'anterior, s'adjunta relació de els modificacions de
crèdit tramitades amb anterioritat, pels següents imports:
Transferència:
Generacions:
Altes i baixes per rectificació
Total

- José Luis Clapés: estudi de al política de medi ambient i
d'altres temes demanats pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera que siguin del seu interès.

246.048,18
510.185,40
-140.905,37
615.328,21

Palma, 4 de maig 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

Palma, 4 de maig del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 1970/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a distribució de
senyal audiovisual. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).
Actualment s'està emprant la xarxa corporativa per
distribuir el senyal audiovisual als centres de difusió.
Palma, 10 de maig del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 1974/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressupost real
RTB. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

Z)
A la pregunta RGE núm. 1966/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a becaris del
Centre Balears Europa a BrusselAles. (BOPIB núm. 37 de 14
d'abril del 2004).
D'entre les activitats principals que fan els becaris hi ha
l'estudi i la investigació de les polítiques comunitàries, i
l'assistència a fòrums, seminaris i cursos sobre la UE per
ampliar-ne coneixements. Remarcam que la formació pràctica
que els becaris reben al CBE, al cor mateix de la UE, amplia la
seva experiència professional i la seva perspectiva de futur.
- Patricia Guasp Barrero: estudi i recerca sobre ARE,
Comitè de Regions, JAI (justícia, assumptes interns), i temes
solAlicitats per la FELIB que siguin del seu interès.

No sabem quin concepte vol identificar el Sr. Diputat amb
el terme "pressupost real"; amb la indicació que s'especifiqui
"partida per partida", no obstant això, assumim que deu referirse a l'avantprojecte de pressupostos de l'ens públic i de les
seves societats mercantils, que amb data 5 de maig del 2004 va
ser presentat al consell d'administració i traslladat, juntament
amb el sentit del vot de cadascun dels consellers, al Govern per
a la seva tramitació.
S'adjunta avantprojecte definitiu.
Palma, 6 de maig del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.
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La documentació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre G eneral de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 1975/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a programes del
cor. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).
Els criteris a seguir per la radiotelevisió autonòmica de les
Illes Balears per oferir programes "del cor" no seran altres, com
no podia ser d'altra manera, que els de respectar els principis
generals i les línies generals de programació, aprovades pel
consell d'administració.
I en la nostra voluntat està la difícil però apassionant tasca
de satisfer l'interès dels ciutadans, però amb subjecció i
respecte als paràmetres d'una televisió pública de qualitat que,
i referent a la seva pregunta, pugui informar sobre qualsevol
tema però respectant drets fonamentals tan injuriats com
l'honor, la fama i la vida privada, i per tant protegint així la
sensibilitat de l'audiència i molt especialment la dels nostres
joves i menors, que estan formant la seva personalitat, i
establint els valors que orientaran les seves decisions.
S'adjunten principis
programació definitives.

generals

i

línies

generals

de

Palma, 6 de maig del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.
La documentació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 1978/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a polítiques
actives d'ocupació real. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del
2004).
A data d'avui el Servei d'Ocupació de les Illes Balears està
realitzant una sèrie d'actuacions encaminades a dur a terme una
política activa d'ocupació per tal de donar un millor servei als
ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes:
- Pla de prevenció de l'atur de llarga durada.
- Potenciació dels punts d'informació labora (PIL).
- Creació del Call Center.
- Signatura i posada en marxa del nou conveni de treball en
suport.
- Signatura i posada en marxa del conveni signat amb la
Generalitat Valenciana sobre el nou programa informàtic
TAURÓ.
- Signatura amb el M inisteri de Treball sobre el contracte
programa.
- Preparació de la nova convocatòria relativa a la xarxa
d'orientació dins el marc del fons social europeu.
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- Posada en marxa de al nova convocatòria relativa a la
concessió de subvencions d'accions d'orientació laboral per a
l'ocupació i assistència per a l'autoocupació (OLOAS).
- Posada en marxa de la convocatòria per a la concessió de
subvencions en l'àmbit de la colAlaboració amb òrgans de
l'Administració general de l'Estat i els seus organismes
autònoms amb seu a les Illes Balears, amb òrgans de
l'Administració de la CAIB i els seus organismes autònoms, de
la Universitat de les Illes Balears, entitats i institucions sense
finalitat lucrativa en l'àmbit territorial de les Illes Balears que
contracten treballadors desocupats per a la realització d'obres
i serveis d'interès general i social.
Palma, 29 d'abril del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 1989/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions de control de la processionària. (BOPIB núm. 37
de 14 d'abril del 2004).
Les actuacions previstes són les següents:
1. Campanya de sensibilització:
- Distribució de pòsters a colAlegis.
- Xerrades de formació i divulgació a colAlegis públics.
- Lliurament dels tríptics i quaderns de natura específic de
la processionària als colAlegis.
- Lliurament dels tríptics als ajuntaments on es vagi a
tractar.
- Distribució de documentació a centres d'informació de
parcs naturals de Llevant, S'Albufera, Mondragó, Dragonera,
i altres llocs d'interès com àrees recreatives, Ses Ufanes,
S'Albufereta, etc.
2. Atac indirecte:
- Estudi de viabilitat d'introducció de paràsits d'ous i
erugues a Mallorca, Menorca i Eivissa.
- Col Alocació de 3.000 caixes niu per a aus insectívores en
altres zones, segons resultats.
- Seguiment de les caixes niu.
- Col Alocació d'aproximadament unes 150 caixes niu per a
ratapinyades a altres zones, segons resultats.
3. Atac directe:
- Intensificació i millora de les rutes de captura amb
aproximadament unes 35.000 a Mallorca, 10.000 a Eivissa i
6.000 a Menorca, trampes amb feromones, en funció de
captures anteriors.
- Comparació de dades de les rutes amb altres anys gràcies
a la base de dades georeferencial (GPS).
- Tractament aeri amb Bacillus thuringiensis var. Kurstaki,
principalment a les zones problemàtiques desnivell 3 (35.000
ha. aproximadament, principalment a Mallorca, en funció
d'evolucions de captures).
- Col Alaboració amb propietaris forestals, caçadors i
voluntaris per a la localització i eliminació de bosses de
processionària.
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- Increment dels controls sistemàtics de bosses i eliminació
manual a les zones problemàtiques de parcs naturals i àrees
recreatives els mesos de novembre i desembre.
- Pla sistemàtic de control de tota la superfície forestal.
- Accions especials en àrees recreatives i camins forestals
transitats.
- Col Alocació de trampes de llum per a captures d'individus
adults (mascles, femelles), en parcs naturals, finques públiques,
àrees recreatives, etc., en agost i setembre.

El protocol signat el 29 d'abril del 2003 a Maó implica
l'Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i les
conselleries d'Educació i Cultura i Treball i Formació del
Govern balear.

4. Aplicació de la normativa:
- Intensificació de control fitosanitari de plantes forestals de
vivers pels agents de medi ambient.
- Suport a particulars, ONG, caçadors, etc., pel control de
la processionària.
- Inspeccions fitosanitàries.

Les quatre institucions esmentades es comprometien a
estudiar, després de conèixer el projecte i el pressupost, les
fórmules de finançament.

5. Estudis, seguiment:
- Seguiment de l'estudi de ratapinyades i caixes niu.
- Seguiment dels estudis d'inventari de lepidòpters.
- Col Alaboració amb la DGCONA i amb altres comunitats
autònomes.
- Col Alocació i revisió de les trampes.
- Ubicació de GPS de postes i erugues de L1 i L2 per a
posterior seguiment i control de l'eficàcia del tractament aeri.
- Estudis de seguiment de paràsits.
- Estudis de llindars, comparatives de temperatures,
humitats relatives, etc.
- Informe final de campanya.
- Estudis específics a parcs naturals.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 1990/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
començament de les obres de remodelació del torrent de Can
Alou. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).
L'actuació de referència va ser aprovada per acord del
Consell d'Administració de l'IBAEN de data 10 de febrer del
2004.
En base a aquest acord, resta iniciar els tràmits de
contractació de les obres, que inclouen la licitació, la valoració,
l'adjudicació i la signatura del contracte, i que poden demorar
l'inici de les obres fins al mes d'agost o principis de setembre.

L'Ajuntament de Maó es comprometia a iniciar i tramitar
l'expedient de cessió d'ús d'un solar municipal de 4.053 metres.
Per la seva part el Consell Insular de Menorca havia de fer el
projecte de construcció i equipament.

En tot cas, a hores d'ara no coneixem ni el projecte ni el
pressupost. Això implica que els 600.000 euros pressupostats
el 2003 dels fons FEDER que hi ha retinguts a la Conselleria
d'Hisenda es perdran si aquest no es presenta dins el 2004.
Palma, 29 d'abril del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
La Conselleria de Treball i Formació, a la vista del que
estableix el protocol de 29 d'abril del 2003 per a la creació i
l'equipament d'un centre de formació integrat de formació
ocupacional i reglada per a persones adultes a Maó, no ha
realitzat previsió pressupostària per a l'any 2004.
Palma, 31 d'octubre del 2003.
El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació
AH)
A les preguntes RGE núm. 2159/04 a 2163/04, 2173/04 a
2182/04, i 2187/04 a 2201/04 presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a intervencions als
hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i
Verge del Toro; a llista d'espera i exclusions de llista d'espera
als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses
i Verge del Toro; i a llista d'espera quirúrgica, llista d'espera
a consulta i llista d'espera de proves diagnòstiques,
respectivament. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril 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.

El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 2169/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a previsió
pressupostària del centre de formació integrat, de formació
ocupacional i reglada per a persones adultes a Maó. (BOPIB
núm. 38 de 23 d'abril del 2004).
3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
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Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3216/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
26 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 de l'Hble. Sr.
Conseller d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre com
s'organitzà a la seva conselleria la falsa aparença d'una multa de
200 milions d'euros.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3233/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
26 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 sol Alicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la línia
d'ajudes en concepte de "tasques de neteja a la costa del
Consello de Camariñas per l'abocament del Prestige".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Membres que han de formar part de la Comissió no
permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del
finançament de les competències en matèria d'Educació i
Sanitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
26 de maig del 2004, atesos els escrits RGE núm. 2934/04,
2944/04, 2966/04, 3287/04 i 3434/04, presentats pels Grups
Parlamentaris PSM -Entesa Nacionalista, Popular, d'Esquerra
Unida i Els Verds, Mixt i Socialista, respectivament, restà
assabentada dels membres que han de formar part de la
comissió de referència, que són els següents:

Grup Parlamentari Popular:
Miquel Jerez i Juan
Jaume R. Tadeo i Florit
Miquel Munar i Cardell
Joan Font i Rosselló
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
Gaspar Oliver i Mut
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor
Antoni Marí i Tur
Josep S. Gornés i Hachero
Grup Parlamentari Socialista:
Francina Armengol i Socias
Francesc Quetglas i Rosanes
Miquel Gascón i Mir
Aina Calvo i Sastre
Joan Boned i Roig
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista:
Pere Sampol i Mas

Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds:
Miquel Ramon i Juan
Grup Parlamentari M ixt:
Miquel Nadal i Buades
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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