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AR) RGE núm. 3574/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a expedient de
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K) RGE núm. 3638/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presumpta

falsificació d'alAlegacions d'alguns ciutadans contra les autovies. 1356
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econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general. 1356
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de normalització lingüística. 1357

C) RGE núm. 3477/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament de l'Excma. Sra. Catalina Cirer com a vocal del Consell

d'Administració de l'organisme Patrimonio Nacional. 1358

D) RGE núm. 3512/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació del model hoteler "tot inclòs". 1359

E) RGE núm. 3513/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació del sistema d'ajudes al transport aeri i marítim per als
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A) RGE núm. 3442/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a curs bàsic de policia local. 1361

B) RGE núm. 3443/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a consum de subministrament elèctric. 1362

C) RGE núm. 3479/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds relativa a pacte polític i social per a un nou model

turístic. 1363

D) RGE núm. 3497/04, del Grup Parlamentari Socialista relativa a conducta deslleial del conseller de Turisme. 1363

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 2491/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a hores d'ensenyament

de castellà i català. 1364

B) A la pregunta RGE núm. 2493/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a alumnat immigrant als

centres. 1364

C) A la pregunta RGE núm. 2494/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pla de feina de la

delegada territorial d'Educació a Eivissa. 1364

D) A la pregunta RGE núm. 2625/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a alumnes matriculats

a l'etapa d'educació infantil. 1365

E) A la pregunta RGE núm. 2626/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a alumnes matriculats

a l'etapa d'educació primària. 1365

F) A la pregunta RGE núm. 3081/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la llengua catalana als

programes informàtics. 1365

G) A la pregunta RGE núm. 3085/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a edició de l'Enciclopèdia

de Menorca. 1365
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H) A la pregunta RGE núm. 736/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a revistes escolars.

1365

I) A la pregunta RGE núm. 775/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a allargar la temporada dels

treballadors fixos discontinus. 1365

J) A la pregunta RGE núm. 986/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compromisos econòmics

amb l'Ajuntament d'Inca. 1366

K) A la pregunta RGE núm. 1203/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mesures per augmentar

el nombre de contractes fixos. 1367

L) A la pregunta RGE núm. 1205/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mesures per allargar la

temporada dels treballadors. 1367

M) A la pregunta RGE núm. 1440/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a normativa específica

per atorgar subvencions. 1367

N) A la pregunta RGE núm. 1442/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a anuncis de l'empresa

Kraft. 1367

O) A la pregunta RGE núm. 1732/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a homenatge als

voluntaris de Galícia. 1367

P) A la pregunta RGE núm. 1733/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ingressos a

l'Ajuntament de Camariñas. 1367

Q) A la pregunta RGE núm. 1741/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a persones contractades

durant el 2003. 1368

R) A la pregunta RGE núm. 1744/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a campanya de promoció

exterior de l'Associació de fabricants de calçat de Menorca. 1368

S) A la pregunta RGE núm. 1751/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions previstes

de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears. 1368

T) A la pregunta RGE núm. 1752/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions de

l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears. 1368

U) A la pregunta RGE núm. 1753/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a direcció de l'Institut

d'Avaluació i Qualitat del sistema educatiu de les Illes Balears. 1368

V) A la pregunta RGE núm. 1754/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ratio

ordinador/alumne de les aules d'ESO dels centres concertats. 1369

X) A la pregunta RGE núm. 1755/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ratio

ordinador/alumne de les aules d'e primària dels centres concertats. 1369

Y) A la pregunta RGE núm. 1756/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ratio

ordinador/alumne de les aules d'ESO dels centres públics. 1369

Z) A la pregunta RGE núm. 1757/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ratio

ordinador/alumne de les aules de primària dels centres públics. 1369

AA) A la pregunta RGE núm. 1943/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractació de

la Sra. Sacramento Escobar Muñoz. 1369

AB) A les preguntes RGE núm. 1971/04, 1972/04 i 1973/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives

a terminals d'informació administrativa on-line a Mallorca, Menorca i Eivissa, respectivament. 1369

AC) A la pregunta RGE núm. 1977/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a línia editorial.

1370
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AD) A la pregunta RGE núm. 2038/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pressupost per a ajuts

públics a societats laborals i cooperatives. 1370

AE) A la pregunta RGE núm. 2119/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a convocatòria

de la Comissió Interdepartamental Pla Jove. 1370

AF) A la pregunta RGE núm. 2120/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a convocatòria

de la Comissió Interinstitucional de joventut. 1370

AG) A la pregunta RGE núm. 2121/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a convocatòria

del Fòrum de la Joventut. 1370

AH) A la pregunta RGE núm. 2287/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a programes d'orientació

laboral. 1371

AI) A les preguntes RGE núm. 2492/04, 2493/04 i 2494/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler,

relatives a transferències de Benestar Social a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera. 1371

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 3514/04, del Govern de les Illes Baelars, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball

i Formació. 1371

3.17. INFORMACIÓ

A) Fixació de calendari per als propers períodes de sessions. 1371

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 43. 1371
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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

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

no de llei RGE núm. 785/04, relativa a política aeroportuària

i sostenibilitat, amb les esmenes RGE núm. 3423/04 i 3424/04,

del Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a demanar formalment al Govern de l'Estat l'inici

de les negociacions per tal d'aconseguir la participació del

Govern, dels consells i dels ajuntaments en la gestió dels

aeroports de les Illes Balears. La proposta del Govern inclourà

la representació dels agents econòmics i socials en els òrgans

de gestió aeroportuària que, en qualsevol cas, serà de gestió

pública."

A la seu del Parlament, 27 de maig del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 2979/04, de

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

Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia a les oficines comercials dels Estatuts Units.

(BOPIB 41 de 14 de maig del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

i Energia.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny 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 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3211/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a alumnes amb necessitats

educatives especials. (BOPIB 42 de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3218/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a constitució per part del Consell

de Menorca del Consorci de recursos sociosanitaris i

assistencials amb el Govern. (BOPIB 42 de 21 de maig del

2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3224/04, de

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

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a projectes per

a Manacor l'any 2004. (BOPIB 42 de 21 de maig del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3219/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a actuacions a l'illa de Menorca

en el marc del Pla d'infraestructures sanitàries. (BOPIB 42 de

21 de maig 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 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3222/04, de

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

Popular, relativa a parador de turisme a Eivissa. (BOPIB 42 de

21 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 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3223/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a Pla d'emergències del Port d'Eivissa.

(BOPIB 42 de 21 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 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3210/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a escola de pares. (BOPIB 42

de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny 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 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3221/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a estació depuradora d'aigües

residuals a Binidalí. (BOPIB 42 de 21 de maig del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3200/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a autopista a l'aeroport

d'Eivissa. (BOPIB 42 de 21 de maig del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny 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 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3220/04, de

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

Grup Parlamentari Popular, relativa a parador de turisme a

Menorca. (BOPIB 42 de 21 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 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3208/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a diners per a Camariñas.

(BOPIB 42 de 21 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 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3209/04, de

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

Parlamentari Socialista, relativa a presumpta sanció econòmica.

(BOPIB 42 de 21 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 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 3105/04, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la LOCE.

(BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

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

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

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig del 2004, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.

3422/04 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a la guerra d'Iraq. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del

2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

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

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny 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 25

de maig del 2004, rebutjà els punts primer i segon de la

Proposició no de llei RGE núm. 785/04 del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a política aeroportuària

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

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1r:

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

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

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

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Punt 2n:

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

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS
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2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 20 de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE

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

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a existències de

Valldemossa Producciones SL. (BOPIB núm. 37 de 13 d'abril

del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 20 de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE

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

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xecs bancaris a

l'adquisició de Costa Nord. (BOPIB núm. 37 de 13 d'abril del

2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 20 de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE

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

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plànols de Costa

Nord. (BOPIB núm. 37 de 13 d'abril del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 20 de maig del 2004, debaté la Pregunta RGE

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

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a documentació

registral de Costa Nord. (BOPIB núm. 37 de 13 d'abril del

2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

No formulació de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió RGE núm. 1902/04.

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 20 de maig del 2004, el diputat Hble.

Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,

no formulà la pregunta de referència, relativa a lliurament de

documentació a Costa Nord, publicada al BOPIB núm. 37, de

14 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 1 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3444/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a criteris

per subvencionar la contractació d'aturats. (Mesa de 2 de juny

del 2004).

RGE núm. 3445/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

creixement de les empreses a Eivissa. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3446/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

creixement de les empreses a Menorca. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3447/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a Consell

audiovisual. (Mesa de 2 de juny del 2004).
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RGE núm. 3448/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a model

de ràdio televisió i precarietat informativa. (Mesa de 2 de juny

del 2004).

RGE núm. 3449/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a model

de ràdio televisió i precarietat informativa. (Mesa de 2 de juny

del 2004).

RGE núm. 3450/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

plataforma en defensa de la qualitat de la RTVIB. (Mesa de 2

de juny del 2004).

RGE núm. 3451/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

instalAlació de terminals de Lototrot/Promotrot. (Mesa de 2 de

juny del 2004).

RGE núm. 3452/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

"observatorio de profesionales". (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3453/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a traspàs

de justícia. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3454/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a sistemes

de qualitat. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3455/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

embarassos no desitjats entre adolescents. (Mesa de 2 de juny

del 2004).

RGE núm. 3456/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a Agenda

Local 21. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3457/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a "Comitè

de Savis". (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3458/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

transferències als consells insulars. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3459/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari  Socialista,

relativa a malalts fenilcetonúrics. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3545/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

intervencions a Menorca. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3546/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

intervencions a Son Dureta. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3547/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

intervencions a Can Misses. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3548/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital General. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3549/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

intervencions a Creu Roja i Joan March. (Mesa de 2 de juny

del 2004).

RGE núm. 3550/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a peonades

quirúrgiques a Menorca. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3551/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a peonades

quirúrgiques a Can Misses. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3552/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a peonades

quirúrgiques a Son Dureta. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3553/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

funcionaris amb accés al Registre d'Entrada. (Mesa de 2 de

juny del 2004).

RGE núm. 3554/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionari

responsable de la custòdia del Registre d'Entrada. (Mesa de 2

de juny del 2004).

RGE núm. 3555/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions

al complex Costa Nord. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3556/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos

mensuals del complex Costa Nord. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3557/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost

mensual de personal de Costa Nord. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3558/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

la gestió de Costa Nord. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3559/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos

per Costa Nord. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3560/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

manteniment de Costa Nord. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3561/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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treballadors adscrits a Costa Nord. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3562/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes

del curs de gestió d'emergències. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3563/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones

que han realitzat cursos de gestió d'emergències. (Mesa de 2

de juny del 2004).

RGE núm. 3564/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones

que han realitzat el curs de gestió. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3565/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

municipis dels participants als cursos de gestió d'emergències.

(Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3566/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels

cursos de gestió d'emergències. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3567/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa apagaments

a Joan Pol Pujol. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3568/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal

no funcionari. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3569/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret

8/2004. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3573/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

incompliments de l'empresa KRAFT. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3574/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

expedient de regulació de Majórica. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3575/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

contractació d'universitaris. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3576/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a creació

d'empreses per part d'universitaris. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3577/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

universitaris emprenedors. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3578/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a sistemes

de mesura d'audiència. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3579/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

audiència d'IB3. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3580/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

contactes amb companyies teatrals. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3581/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

responsable de coordinació de les delegacions territorials.

(Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3582/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a funcions

de la futura Conselleria de Justícia. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3583/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

competències judicials. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3584/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a concurs

de trasllat. (Mesa de 2 de juny del 2004).

Palma, a 2 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris ha seguit la Conselleria de Treball i Formació

per subvencionar la contractació d'aturats per a obres d'interès

general? Prioritzau-ne els criteris.

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin creixement han experimentat les empreses laborals a

Eivissa? Si n'és el cas, anomenau-ne els sectors.

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

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

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin creixement han experimentat les empreses laborals a

Menorca? Si n'és el cas, anomenau-ne els sectors.

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears crear un consell

audiovisual per controlar el funcionament de la Radiotelevisió

Illes Balears? En cas afirmatiu, quan? Quina serà la seva

composició?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears que el seu model de

radiotelevisió autonòmica contribueix a fomentar la precarietat

laboral? En cas negatiu, raonau-ne la posició.

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears que el seu model de

radiotelevisió autonòmica contribueix a fomentar la precarietat

informativa? En cas negatiu, raonau-ne la posició.

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com valora el Govern de les Illes Balears la creació d'una

plataforma en defensa de la qualitat de la Radiotelevisió Illes

Balears per part del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que la instalAlació de terminals del joc

Lototrot/Promotrot a bars i restaurants serà decidida a la

negociació amb les empreses concessionàries? En cas

afirmatiu, raonau-ne la decisió.

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina composició hauria de tenir a judici del Govern de les

Illes Balears l'Observatorio de Profesionales per estudiar la

transferència de Justícia?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Després de la visita del ministre d'Administracions

Públiques al Molt Honorable President Sr. Matas, quin

calendari maneja el Govern de les Illes Balears per executar el

traspàs de les competències de Justícia?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com explica el Govern de les Illes Balears que només un

2% de les empreses turístiques de les Illes Balears adoptin

sistemes de qualitat?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com explica el Govern de les Illes Balears que els

embarassos no desitjats entre adolescents continuïn creixent a

la nostra comunitat?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració realitza el Govern de les Illes Balears del

servei de cita prèvia per realitzar la declaració de l'IRPF? Feis

constar les incidències.

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears seguir les

recomanacions que el "Comitè de Savis" realitzi per a la

reforma dels mitjans de comunicació públics?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines competències pensa transferir el Govern de les Illes

Balears als consells insulars? Quin és el calendari previst?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin metge o metges s'encarreguen de la secció de salut

maternoinfantil de la Conselleria de Salut i especialment dels

malalts fenilcetonúrics a l'actualitat?

Palma, a 25 de maig del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'intervencions que s'han realitzat per

l'Ib-salut a Menorca en els anys 2002 i 2003? Especificau-ne

les realitzades a hospital en torn normal, en jornada

extraordinària, a la Clínica Menorca i a C. Medicina avançada.

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

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

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'intervencions que s'han realitzat a

l'hospital de Son Dureta durant els anys 2002 i 2003 en jornada

ordinària i en jornada extraordinària?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'intervencions que s'han realitzat a

l'hospital de Can Misses durant els anys 2002 i 2003 en jornada

ordinària i en jornada extraordinària?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'intervencions que s'han realitzat a

l'Hospital General durant els anys 2002 i 2003 en jornada

ordinària i en jornada extraordinària?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'intervencions que s'han realitzat a

l'hospital de la Creu Roja i a l'hospital Joan March durant els

anys 2002 i 2003?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les peonades quirúrgiques i de

consulta realitzades pel personal de l'Ib-salut a l'hospital Verge

del Toro, Clínica Menorca, Clínica Medicina avança durant els

anys 2002 i 2003?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les peonades quirúrgiques i de

consulta realitzades pel personal de l'Ib-salut a l'hospital de Can

Misses durant els anys 2002 i 2003?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les peonades quirúrgiques i de

consulta realitzades pel personal de l'Ib-salut a l'hospital de Son

Dureta durant els anys 2002 i 2003?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

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

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Noms dels funcionaris que tengueren accés al Registre

d'Entrada al qual presentà el Sr. José María González i Ortea la

documentació original per a la participació en el concurs de

trasllats pel qual se'l proveí de la plaça de Cap de Serveis de

Costes i Litoral.

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nom del funcionari responsable de la custòdia del Registre

d'Entrada al qual presentà el Sr. José María González i Ortea la

documentació original per a la participació en el concurs de

trasllats pel qual se'l proveí de la plaça de Cap de Serveis de

Costes i Litoral.

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines inversions s'han fet al complex Costa Nord des de

la seva adquisició fins al 31 de maig del 2004?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins han estat els ingressos mensuals del complex Costa

Nord des de la seva adquisició fins al 31 de maig del 2004?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat fins al 31 de maig del 2003 el cost mensual

del personal contractat al complex Costa Nord?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst Diversitat 21, SA, l'empresa pública que

correspongui o el Govern de les Illes Balears, cedir la gestió

del complex Costa Nord per qualsevol figura jurídica?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins han estat els ingressos de Diversitat 21, SA, l'empresa

pública que correspongui o el Govern de les Illes Balears, per

l'activitat del complex Costa Nord?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de manteniment del complex Costa

Nord des de la seva adquisició fins al 30 de maig del 2004?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels treballadors adscrits al complex Costa Nord

que prestaven els seus serveis abans de l'adquisició pel Govern

de les Illes Balears, que continuïn en els seus llocs de feina en

l'actualitat.

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Els alumnes del curs de gestió d'emergències realitzats el

2004 i d'altres que es realitzin, hauran d'abonar les taxes

assolides a la llei d'emergències i posteriors modificacions?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació nominal de les personal que han realitzat qualsevol

curs de gestió d'emergències no sent funcionaris, amb detall del

curs concret.

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Totes les persones que han realitzat el curs de gestió

d'emergències durant l'any 2004 són funcionaris?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'inscrits i municipis d'on són funcionaris els dos

cursos de gestió d'emergències realitzats durant l'any 2004.

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de cada un dels dos cursos de gestió

d'emergències realitzats durant l'any 2004?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Es va abonar per part de la conselleria alguna factura del

cost del curs, de desplaçaments o d'estada, mentre l'actual

director general d'Emergències, Joan Pol Pujol, va realitzar el

màster de direcció d'emergències l'any 1998?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu el personal no funcionari no va abonar el

curs de gestió i direcció d'emergències de l'any 2003?
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Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha comunicat el Decret 8/2004 als colAlegis d'arquitectes,

arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics, a les

empreses de prevenció de riscs laborals dels nivells superior,

especialitat de seguretat al treball i als directors d'empreses de

seguretat?

Palma, a 26 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears sobre els incompliments de l'empresa KRAFT en

relació a l'expedient de regulació d'ocupació i els

acomiadaments realitzats?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Exigirà el Govern de les Illes Balears per aprovar

l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa Majórica que

el necessari pla de viabilitat contempli el compromís de

mantenir l'activitat a Manacor?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com pensa fomentar la Conselleria de Treball i Formació

la implantació d'empreses que contractin universitaris (segons

resposta donada per la mateixa conselleria en data 30 d'abril del

2004)?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins mitjans posarà la Conselleria de Treball i Formació

a disposició dels universitaris perquè creïn les seves pròpies

empreses (segons resposta donada per la mateixa conselleria en

data 30 d'abril del 2004)?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com aconseguirà la Conselleria de Treball i Formació que

els universitaris de les Illes Balears siguin emprenedors (segons

resposta donada per la mateixa conselleria en data 30 d'abril del

2004)?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració li mereixen al Govern de les Illes Balears

els sistemes de mesura d'audiència audiovisual existents a la

nostra comunitat? En cas negatiu, pensa adoptar alguna

iniciativa?
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Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que la RTVIB ha plantejat els seus pressuposts

sense tenir clar l'audiència potenciar que pot aconseguir IB3?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quines companyies teatrals de les Illes Balears ha

mantingut contactes i/o reunions la directora general de

Radiotelevisió Illes Balears?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que Radiotelevisió de les Illes Balears nomenarà un

responsable de Coordinació de les Delegacions Territorials

d'Eivissa i de Menorca, havent-hi ja una directora general i un

director adjunt?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines matèries, si n'és el cas, absorbirà la futura

Conselleria de Justícia en cas del seu traspàs al Govern de les

Illes Balears?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que el Govern presidit pel Sr. Aznar oferí al Govern

de les Illes Balears traspassar les competències judicials per

aproximadament 20 milions d'euros? En cas afirmatiu,

concretament en quina data i a través de quin mitjà es va

realitzar la proposta?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com valora el Govern de les Illes Balears la polèmica

originada sobre el concurs de trasllats realitzat per proveir de

places l'administració autonòmica?

Palma, a 31 de maig del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3598/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a Setmana Internacional de la Moda a Madrid

(SIMM). (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3599/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a procediment de contractació del projecte de
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soterrament del tren i estació intermodal. (Mesa de 2 de juny

del 2004).

RGE núm. 3624/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a quota de preguntes orals al ple. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3625/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a preguntes orals al ple. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3626/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

generalització del "tot inclòs". (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3627/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carretera

Eivissa-Sant Antoni. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3634/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació

del complement de destinació dels funcionaris de les Illes

Balears i els de Canàries. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3635/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte d'EDAR de Cala en Porter. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3636/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego M.

Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avantatges del conveni relatiu a les oficines que es mantenen

a l'exterior. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3637/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta

Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

aigües depurades per a regadiu a l'illa de Menorca. (Mesa de

2 de juny del 2004).

RGE núm. 3638/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio

i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presumpta

falsificació d'alAlegacions d'alguns ciutadans contra les

autovies. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3639/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina

Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions per millorar la seguretat laboral a Eivissa i

Formentera. (Mesa de 2 de juny del 2004).

Palma, a 2 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu ha disminuït considerablement la presència

d'empreses de les Illes Balears a la Setmana Internacional de la

Moda-2004 a Madrid?

Palma, a 1 de juny del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin ha estat el procediment d'adjudicació del projecte

bàsic i de l'estudi d'avaluació ambiental del soterrament del

ferrocarril i de l'estació intermodal a Palma?

Palma, a 1 de juny del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears

la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el president del Govern de les Illes Balears facilitar

el treball de control al Govern, renunciant el grup polític que li

dóna suport a utilitzar de manera permanent i completa la seva

quota de preguntes al plenari?

Palma, a 20 d'abril del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears

la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el president del Govern acceptar que l'oposició li faci

preguntes orals a ple "sobre la marxa", tal i com solAlicita el

portaveu del PP Mariano Rajoy?

Palma, a 1 de juny del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Per què el conseller de Turisme va afirmar en relació amb

la generalització del "tot inclòs" a les Illes Balears que "no es

una situación alarmante hablar del 10% en Baleares"?

Palma, a 1 de juny del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Amb quins recursos econòmics finançarà el Govern de les

Illes Balears l'adjudicació de la carretera Eivissa-Sant Antoni

per un cost de 102 milions d'euros?

Palma, a 1 de juny del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

De quina informació disposa la Conselleria d'Interior

respecte de l'equiparació del complement de destinació dels

funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb

els de Canàries?

Palma, a 2 de juny del 2004.

El diputat:

Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba actualment el desenvolupament

del projecte de construcció d'una estació depuradora d'aigües

residuals a Cala en Porter, al municipi d'Alaior?

Palma, a 2 de juny del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins avantatges tindran els empresaris de les Illes Balears

com a conseqüència del desenvolupament del conveni signat

entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Comunitat

Valenciana relatiu a les oficines que es mantenen a l'exterior?

Palma, a 2 de juny del 2004.

El diputat:

Diego M. Guasch i Díaz.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té la Conselleria d'Agricultura i Pesca en

relació amb la utilització d'aigües depurades per a regadiu a

l'illa de Menorca?

Palma, a 2 de juny del 2004.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

De quina informació disposa la Conselleria d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports en relació a la presumpta

falsificació d'alAlegacions d'alguns ciutadans contra les

autovies?

Palma, a 2 de juny del 2004.

El diputat:

Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

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

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions està portant a terme la Conselleria de

Treball i Formació per tal de millorar la seguretat laboral a les

illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 2 de juny del 2004.

La diputada:

Carolina Torres i Cabañero.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3511/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a mesures financeres i crèdits per a energies

renovables, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa

de 2 de juny del 2004).

Palma, a 2 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines mesures financeres i "crèdits verds" a baix interès

té previst de dur a terme la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia per incentivar les energies renovables?

Palma, a 28 de maig del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3419/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a suspensió, reforma i desenvolupament de la Llei 48/2003, de

règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès

general. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3467/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a ràdio i televisió pública a les Illes Balears com a eines

fonamentals de normalització lingüística. (Mesa de 2 de juny

del 2004).

RGE núm. 3477/04, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a cessament de l'Excma. Sra. Catalina Cirer com a

vocal del Consell d'Administració de l'organisme Patrimonio

Nacional. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3512/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a regulació del model hoteler "tot inclòs". (Mesa de 2 de juny

del 2004).

RGE núm. 3513/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a modificació del sistema d'ajudes al transport aeri i marítim

per als residents de les Illes Balears. (Mesa de 2 de juny del

2004).

RGE núm. 3585/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a oficialitat del català a l'Estat espanyol i a Europa. (Mesa de

2 de juny del 2004).

Palma, a 2 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El sector de la nàutica esportiva és un sector estratègic de

gran importància per a la nostra comunitat autònoma i un sector

imprescindible dins el model turístic de qualitat que

necessitam.

D’aquesta importància s’han fet ressò instruments jurídics

tan notables i tan citats a l’hora de reclamar un tracte just per

a la nostra comunitat com és el REB. Efectivament, la Llei

30/1998 de Règim Especial de les Illes Balears fou un

instrument concebut per assolir solucions vàlides de

compensació de la nostra realitat insular.

Aquesta llei, va néixer amb uns propòsits molt millors que

la seva posterior posada en marxa, diu de manera molt clara en

el seu article 30 que el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes

Balears estudiaran mesures en comú per al desenvolupament

d’una altra oferta complementària de qualitat en el sector

turístic de l’arxipèlag, especialment en allò relatiu a ports

esportius i camps de golf.

Però la realitat ens ha demostrat com aquesta redacció tan

clara no ha estat tenguda en compte amb posterioritat. Així, la

Llei 48/2003, de 26 de novembre, de Règim Econòmic i de

Prestació de Serveis de Ports d’Interès General, suposa una

inassolible càrrega de profunditat per al sector nàutic de la

nostra comunitat.

Malgrat que aquesta llei tan sols afecta, d’inici, als ports

d’interès general i, per tant, a aquells ports esportius no

transferits a les comunitats autònomes per trobar-se dins

l’àmbit d’aquests ports d’interès general, allò cert és que

l’impacte a les Illes Balears serà, si no s’hi posa remei, d’una

envergadura tal que pot posar en perill tot el sector.
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La pujada dels costos econòmics derivats de l’explotació

dels ports determinada per aquesta llei es situa entre el 100 i el

800%, segons els casos. Això no implica tan sols un increment

de la pressió fiscal fins a límits difícilment justificables, sinó

que també ha de suposar, de manera automàtica, una pèrdua de

competitivitat evident entre els nostres ports no transferits i els

ports transferits d’altres comunitats autònomes.

No pareix aquesta la intenció de la Llei 30/1998 de Règim

Especial de les Illes Balears citat anteriorment. No pareix

aquesta la via més adient per crear una oferta complementària

de qualitat. En tot cas, pareix més aviat el camí més ràpid cap

al colAlapse del nostre sector nàutic, cap a la seva pràctica

desaparició, reduint de manera dràstica la seva accessibilitat tan

sols a persones d’un gran poder adquisitiu.

Existeix, però, una porta oberta. La mateixa Llei 48/2003,

a la seva disposició addicional vintena, especifica l’obligació

d’aprovar reglamentàriament un règim econòmic específic i de

prestació de serveis en els ports insulars d’interès general. Però

aquest desenvolupament reglamentari encara no s’ha produït.

Per tot això, proposam els següents acords:

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

Balears a reclamar al Govern de l’Estat la suspensió cautelar de

la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de Règim Econòmic i de

Prestació de Serveis dels Ports d’Interès General, pel que fa a

la seva aplicació a les Illes Balears, en virtut dels evidents

efectes perjudicials que les seves prescripcions provocaran

damunt el sector, contravenint allò establert per la Llei

30/1998, de Règim Especial de les Illes Balears.

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

Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat la revisió i reforma

de tots aquells aspectes de la Llei 48/2003 que van clarament

en contra de les previsions de l’article 30 de la Llei 30/1998 de

Règim Especial de les Illes Balears.

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

Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat el no

desenvolupament de la Llei 48/2003 de Règim Econòmic i de

Prestació de Serveis dels Ports d’Interès General fins el

necessari i imperatiu desenvolupament reglamentari d’un règim

específic per a les Illes Balears, d’acord amb allò que preveu la

disposició addicional vintena de la referida llei.

Palma, a 24 de maig del 2004.

El portaveu suplent:

Miquel Nadal i Buades.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Partint del fet que mai la nostra llengua havia tengut tanta

base acadèmica i tècnica, ni la possibilitat de ser difosa per

tants mitjans de comunicació, sembla necessari treballar per

promocionar el seu ús social, molt especialment entre els nous

mallorquins que, recentment arribats, tenen fins i tot

desconeixement de la nostra realitat lingüística.

Malgrat que assolir la normalització lingüística no és una

tasca exclusiva de les institucions públiques, car és

imprescindible el compromís actiu de la ciutadania, si s’ha

d’exigir de les mateixes l’escrupolós compliment de la lletra i

l’esperit de la legislació vigent.

És suficient una simple ullada a textos tan bàsics pel nostre

ordenament com la Constitució, l’Estatut o la Llei de

Normalització Lingüística per ser conscients que les

obligacions que se’n deriven per les administracions de les Illes

Balears són prou clares i han de tendir a proporcionar, a tots i

cadascun dels ciutadans del nostre país, coneixements

suficients de la llengua catalana i així garantir que cap d’ells

hagi de renunciar al dret d’usar-la.

Aquests coneixements es poden adquirir mitjançant

diferents vies essent, lògicament, l’acadèmica la més estesa. És

en aquest punt, però, que l’exemple i la pràctica juguen un

paper molt important per aquells que, sense haver-la estudiada,

l’han de, com a mínim, necessàriament entendre per garantir el

dret dels demés, i puguin arribar a parlar-la, si així ho desitgen.

El mateix raonament és útil per prestigiar socialment el seu

ús de la nostra llengua entre aquells que tenen coneixements

suficients però per diverses causes no l’empren assíduament.

I en aquest àmbit els mitjans de comunicació hi juguen un

paper importantíssim.

És per aquest motiu que, donada la propera posada en

marxa de les emissions de l’Ens Públic de Ràdio i Televisió de

les Illes Balears -RTVIB-, el Grup Parlamentari d’Unió

Mallorquina proposa el següent acord:

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

Illes Balears que estableixi les mesures suficients i els acords

necessaris per assegurar, en concordança d’allò establert a

l’Estatut, la Llei de Normalització Lingüística i la de Creació

de l’Ens Públic RTVIB, que en les emissions de ràdio i

televisió de titularitat pública a la nostra comunitat autònoma

la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sigui la

vehicular pel que fa a la seva expressió tan oral, com escrita o

de signes.

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

Illes Balears que estableixi les mesures suficients i els acords

necessaris per tal d’assegurar, mentre no es compti amb una

indústria de doblatge pròpia, els següents aspectes:

a) Compromís formal de RTVIB de potenciar una escola de

doblatge.

b) Compromís formal de RTVIB que en el termini màxim

de dos anys des de l’inici de les seves emissions tot el material

filmogràfic (pelAlícules, sèries, documentals,...) estarà doblada

al català.

c) Durant aquest període transitori de dos anys, s’emetrà

qualsevol producte doblat tan per CCRTV com per RTVV o,

quan no existeixi versió doblada, en llengua castellana i

subtítols en català.
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d) En cas d’haver d’establir prioritats, es començarà pels

programes infantils i juvenils.

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

Illes Balears que estableixi les mesures suficients i els acords

necessaris per assegurar la continuïtat en la recepció, amb la

mateixa cobertura i qualitat actuals, com a mínim, de les

emissions de ràdio i televisió en llengua catalana que són

rebudes, o es pugui rebre en un futur, a les Illes Balears des de

Catalunya i València, establint, en la mesura de les

possibilitats, protocols per tal que, en justa correspondència, les

emissions de RTVIB es puguin sintonitzar amb normalitat a

ambdues comunitats autònomes.

Palma, a 25 de maig del 2004.

La portaveu:

Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El Consell d’Administració del Patrimoni Nacional és una

entitat de dret públic creada mitjançant la Llei 23/1982, de 16

de juny, reguladora del patrimoni nacional. Té personalitat

jurídica i capacitat per actuar, és orgànicament depenent de la

Presidència del Govern de l’Estat i està exclosa de l’aplicació

de la Llei d’Entitats Estatals Autònomes.

La seva tasca consisteix en gestionar i administrar els béns

del Patrimoni Nacional, entre els quals s’hi troba el Palau de

l’Almudaina, amb els seus jardins, situat a Palma de Mallorca.

Aquest organisme està constituït per un president, un gerent

i per un nombre de vocals no superior a 10. Entre aquests

vocals, dos han de tenir la condició de membres d’un

ajuntament d’una ciutat a la qual hi hagi béns immobles

integrats al Patrimoni Nacional o alguna de les fundacions

governades pel seu consell d’administració.

Patrimonio Nacional ha comptat des del seu inici amb

representants de la ciutat de Palma, els quals han estat els

següents:

*ExcelAlentíssim Sr. Ramon Aguiló (1982-1991).

*ExcelAlentíssim Sr. Joan Fageda (1991-2003).

*ExcelAlentíssima Sra. Catalina Cirer (2003-2004).

Recentment el Govern de l’Estat, encapçalat pel President

Rodríguez Zapatero, ha cessat en el càrrec de vocal a l’actual

Batlessa de Palma, l’ExcelAlentíssima Sra. Catalina Cirer, a

favor del seu substitut, el batle socialista de la Granja de

Segovia, de 5.000 habitants.

Aquest cessament s’ha portat a terme sense cap tipus de

comunicació expressada a la cessada ni cap tipus d’explicació,

més enllà del que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.

En aquest sentit, s’entén que aquesta manera d’actuar és una

lamentable expressió del “tarannà” que publicita el Sr.

Rodríguez Zapatero i del partit que representa. D’aquesta

manera, es deixa fora d’aquest organisme a Palma de Mallorca,

obviant la representativitat de l’immoble que tenim en aquesta

ciutat balear i la tradició de presència a Palma al Consell

d’Administració de Patrimonio Nacional.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular

presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva queixa

formal pel “tarannà” mostrat en el procediment portat a terme

pel cessament de l’ExcelAlentíssima Sr. Catalina Cirer, Batlessa

de Palma, com a vocal del Consell d’Administració de

Patrimonio Nacional i insta el President del Govern de l’Estat

a donar les explicacions oportunes mitjançant una comunicació

formal per escrit.

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

l’Estat a revocar el cessament de la Batlessa de Palma i a

mantenir la representació de l’Ajuntament de la ciutat en el

Consell d’Administració de Patrimonio Nacional.

Palma, a 26 de maig del 2004.

El portaveu:

Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Un dels temes de debat polític, social i econòmic més

freqüent en els darrers mesos entre els empresaris i treballadors

de bona part del sector terciari (hoteleria, oferta

complementària d’oci, transports i de comerç) és la proliferació

de paquets turístics coneguts amb el nom de “tot inclòs”.

La fórmula del “tot inclòs” és un sistema de contractació

d’un règim de pensió hotelera que implica incloure

l’allotjament, de tots els menjars, les consumicions i

determinades activitats d’oci que es realitzen dins el recinte

hoteler. La contractació d’aquest tipus de vacances permet al

client ajustar el preu i, abans de sortir de ca seva, tenir una idea

bastant aproximada de la despesa total de les seves vacances.

Convé recordar que aquesta modalitat va sorgir com a

conseqüència de certes peculiaritats de les destinacions

turístiques novelles (per exemple, el Carib) a les que existeix

una bona oferta hotelera, però una mínima o nulAla oferta

complementària, a més de vertaders problemes de seguretat

ciutadana.
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El nostre model turístic, per contra, ha anat desenvolupant

un important teixit d’oferta complementària al voltant dels

hotels, constituïda bàsicament per un gran nombre de petites

empreses que, precisament, compten amb una clientela

bàsicament integrada per turistes que s’allotgen als hotels més

pròxims.

El “tot inclòs” ha arribat en els darrers dos anys a les Illes

Balears i per aquest estiu es preveu un important increment dels

hotels i de les places acollides a aquest sistema que en la

pràctica implica tenir al turista reclòs dins la instalAlació

hotelera. De fet, els majoristes o touroperadors són uns dels

principals defensors d’aquesta modalitat perquè dóna garanties

de preu final als seus clients, i també els serveix per competir

amb un nou producte.

En alguns casos, l’oferta del “tot inclòs” es dóna a preus

molt baixos i difícils de comprendre, situació que ve en

detriment dels esforços de tot el sector per promocionar

l’excelAlència i la qualitat turística de les Illes Balears.

La demanda del “tot inclòs” és una exigència real dels

clients, especialment dels procedents del dos principals mercats

emissors tradicionals, com són ara les Illes Britàniques i

Alemanya. Evidentment, en el cas de no donar resposta a

aquesta clientela, és possible qu una part cerqui aquest model

a altres destinacions competidores (Egipte, Tunícia o Turquia,

per exemple).

Encara que alguns experts consideren que es tracta d’una

situació conjuntural, el cert és que aquest tipus de contractació

es troba en una fase d’expansió a les Illes Balears i encara que

el ball de xifres és evident, es calcula que per enguany el 20%

de les places hoteleres i el 9% de la planta hotelera s’acollirà a

aquesta modalitat. Els mateixos experts consideren que estam

enfront d’un exemple d’autoregulació del mercat que dóna

resposta als elevats preus de l’oferta complementària.

El “tot inclòs” podria provocar un fort retall dels ingressos

als comerços i establiments de restauració i oci, posant en perill

alguns negocis i un número considerable de llocs de feina, fins

el punt de què una bona part dels treballadors i titulars

d’aquests negocis perceben el “tot inclòs” com un enemic que

provoca una minva dels ingressos i una destrucció del teixit

comercial i laboral de la petita i mitjana empresa de les zones

turístiques de les Illes Balears.

Finalment, s’entén que el “tot inclòs” potencia la imatge de

les Illes Balears com una destinació turística exclusivament de

sol i platja i la uniformitza amb altres destinacions

competidores. El fet de retenir el turista a l’establiment hoteler

dificulta la relació amb la població resident i amb altres

visitants i impossibilita que el visitant accedeixi a la variada i

excelAlent oferta d’oci, esports, museus, comerços, patrimoni

històric i artístic, gastronomia, festes populars,... que es poden

trobar a les Illes Balears durant tot l’any.

En base a tot l’exposat, presentam la següent proposició no

de llei:

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

Illes Balears a emprendre les mesures adients, d’acord amb tots

els subsectors productius implicats, per regular l’oferta del “tot

inclòs”.

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

Illes Balears a constituir un cos d’inspecció per avaluar de

forma efectiva el compliment dels nivells de qualitat en els

serveis, les instalAlacions i la pensió alimentària, així com les

consumicions, que se’n derivin de la regulació acordada.

Palma, a 28 de maig del 2004.

El portaveu suplent:

Miquel Nadal i Buades.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Un dels temes més debatuts a la nostra societat és el referent

a les grans dificultats de mobilitat, i a l’enorme sobrecost, que

tenen els ciutadans de les Illes Balears per desplarçar-se a una

illa distinta de la seva residència o a qualsevol altre punt

geogràfic.

Aquesta dificultat i aquest cost afecta de manera molt

directe a la nostra economia, a la nostra cohesió i vertebració

social, a la prestació adequada de certs serveis essencials i, en

definitiva, al nostre benestar i qualitat de vida.

L’evidència d’aquesta i altres situacions va fer que la

Constitució Espanyola de 1978 reconegués en el seu article

138.1 la necessitat d’atendre de manera acurada la realitat

insular, assumint així una obligació de l’Estat de compensar les

dificultats que hem estat explicant. Per tant, el reconeixement

del fet insular i l’exigència de la mateixa justícia distributiva

que permeti compensar els seus entrebancs no són fruit d’una

inventiva belAligerant amb l’Estat central, sinó que són

obligacions que la Constitució confereix al propi Estat central

en favor de les illes i que nosaltres ens hem d’encarregar

d’anar-li recordant de manera sistemàtica.

Algunes passes s’han fet, i han estat passes importants. La

més destacada pel que fa a l’abaratiment dels costos que

suposen els trajectes aeris i marítims és l’aplicació d’un

percentatge de descompte tarifari per als residents de les Illes

Balears.

En un principi, el percentatge es va situar en el 25%, per

passar al 33% anys després. En aquest moment s’està caminant,

i aquesta cambra va prendre un acord al respecte, cap al 50%.

Aquest procediment, ben intencionat i que hauria pogut

donar bons resultats, s’ha vist afectat per les lògiques polítiques

tarifàries de les empreses de transport aeri i marítim, provocant

un successiu encariment dels seus serveis, tan per a

l’Administració que es fa càrrec dels descomptes com per als

ciutadans que abonen la diferència, de manera que ha resultat

ineficaç en un marc de lliure mercat i, a més a més, ha

condicionat de manera negativa la competència, impedint

l’entrada de companyies de baix cost.
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Per això, el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina proposa

una modificació de les ajudes pels residents, substituint el

sistema d’aplicació de percentatges sobre les tarifes que

ofereixen les companyies per un altre basat en quantitats fixes.

Aquest nou sistema s’hauria de fomentar, inicialment, en

l’establiment d’un preu oficial per cada un dels trajectes

possibles en el territori estatal, ja siguin aeris o marítims, sobre

el que s’aplicaria el percentatge de descompte vigent, resultant

així una quantitat fixa per cada trajecte, independentment de la

tarifa de les companyies.

La regulació interna del mercat, en el nostre entendre,

tendiria a incrementar l’oferta de bitllets per davall del preu

oficial, la qual cosa redundaria en benefici dels usuaris ja que

el descompte a què tendrien dret seria superior al resultant de

l’aplicació del percentatge vigent sobre el preu ofert, sense que

la companyia sortís perjudicada.

Amb els lògics mecanismes de revisió i correcció dels

elements que el fomenten, aquest sistema situa al centr mateix

del seu funcionament no als bitllets que les companyies puguin

oferir, sinó al viatger, establint un canvi de concepció que ha de

permetre rompre definitivament una situació de discordança

entre els intents de l’Administració per abaratir els costos del

transport i la realitat tangible que pateixen els ciutadans de les

Illes Balears.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a, fets els estudis que siguin necessaris, modificar el sistema

d’ajudes al transport aeri i marítim pels residents de les Illes

Balears, apostant per aplicar un sistema basat en quantitats

fixes a partir de l’establiment de preus oficials, enlloc de

percentatges sobre la tarifa.

Palma, a 25 de maig del 2004.

El portaveu suplent:

Miquel Nadal i Buades.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La Unió Europea es troba en aquest moment immersa dins

un procés històric que ha de marcar clarament el seu futur i,

amb ell, el futur de tots els estats, nacions i pobles que la

integren.

És un moment d’ampliació, la major ampliació que ha

viscut la Unió Europea en tota la seva breu però intensa

història.

I és un moment en el qual, a través de l’esborrany de

Constitució Europea, s’estan assentant fermes bases de futur.

Unió Mallorquina ha apostat decididament per aconseguir

que la llengua catalana tingui el reconeixement de llengua

oficial en el si de la Unió Europea, tant en la seva expressió

oral com escrita i de signes. Això no és tan sols una qüestió de

justícia que pot radicar en el nombre de ciutadans de l’àmbit

lingüístic que, en les seves diferents modalitats, té aquesta

llengua, sinó que és també una qüestió de respecte, de defensa

i protecció d’una cultura, d’un patrimoni colAl3ctiu que se situa

a l’essència mateixa del que som com a poble.

De fet, l’article 3.3 de l’esborrany actual de Constitució

Europea manifesta clarament que la Unió respectarà la riquesa

de la seva diversitat cultural i lingüística i vetllarà per la

preservació i el desenvolupament del patrimoni cultural

europeu.

En base a aquest precepte i tenint molt clar que la nostra

cultura i la nostra llengua formen part inequívoca d’aquest

patrimoni cultural europeu, i que la millor manera de respectar

aquesta riquesa és atorgant-li la consideració de llengua oficial

com a llengua vehicular a les cambres representatives i a la

documentació, tant en la seva expressió oral com escrita i de

signes, Unió Mallorquina reclama de la Unió Europea

l’afirmació d’aquest sentiment i d’aquesta convicció, aplicant

allò que consta per escrit.

Però no podem obviar que la Unió Europea encara gravita

fonamentalment sobre una estructura política formada pels

estats. No pareix just ni raonable, des d’aquest punt de vista,

exigir a la Unió Europea determinades decisions que els

mateixos estats no han estat capaços de prendre.

Pareix senzill exigir a la Unió Europea determinacions en

matèria lingüística quan, moltes vegades, aquells que li

demanen són els mateixos que posen obstacles dins el mateix

estat.

La Unió Europea tindrà capacitat de reconèixer oficialment

la diversitat lingüística i el patrimoni cultural quan l’estat on

aquesta diversitat i aquest patrimoni radiquen també ho

reconegui de manera clara i diàfana a la seva legislació.

El moment actual pareix idoni per donar una passa

definitiva en el camí d’assegurar el respecte i la protecció de la

nostra llengua a nivell de la Unió Europea, donat que les forces

polítiques amb poder de decisió al Govern de l’Estat i a les

cambres representatives de l’Estat han manifestat el seu

objectiu d’assolir aquest repte i, per tant, no han de posar cap

obstacle a afavorir aquest reconeixement a partir del

reconeixement de l’oficialitat de la llengua catalana a tot l’Estat

espanyol pel que fa al Congrés dels Diputats, al Senat i a la

documentació que d’ells emani, com a llengua vehicular en les

seves expressions oral, escrita i de signes.

En base a tot l’exposat, proposam els següents acords:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a reconèixer l’oficialitat de la llengua catalana com a llengua

vehicular, en les seves expressions oral, escrita i de signes, en

el marc de les cambres representatives de l’Estat i de la

documentació que d’elles emani, com a passa fonamental per

aconseguir que la Unió Europea reconegui, en els mateixos

termes, l’oficialitat de la nostra llengua dins el seu si.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a promoure i defensar de manera decidida que la llengua

catalana sigui inclosa com a llengua oficial de la Unió Europea,

en els termes del punt primer de l’acord, tenint en compte no

tan sols el nombre de ciutadans del seu àmbit lingüístic, sinó

també les previsions expressades a l’article 3.3 de l’esborrany

actual de la Constitució Europea pel que fa a la diversitat

cultural i lingüística i al desenvolupament del patrimoni

cultural europeu.3485

Palma, a 25 de maig del 2004.

La portaveu:

Maria Antònia Munar i Riutort.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3442/04, del Grup Parlamentari Socialista

relativa a curs bàsic de policia local, amb solAlicitud de

tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3443/04, del Grup Parlamentari Socialista

relativa a consum de subministrament elèctric, amb solAlicitud

de tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 2 de

juny del 2004).

RGE núm. 3479/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds relativa a pacte polític i social per a un nou

model turístic, amb solAlicitud de tramitació davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 2 de juny del 2004).

RGE núm. 3497/04, del Grup Parlamentari Socialista

relativa a conducta deslleial del conseller de Turisme, amb

solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa

de 2 de juny del 2004).

Palma, a 2 de juny del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Durant els darrers anys s’ha anat generant una problemàtica

als diferents municipis de les Illes Balears per la manca

d’aspirants a policia local, comptant els ajuntaments dels

mateixos, a data d’avui, amb un important nombre de places

vacants de policia local que necessiten cobrir.

L’aprovació del Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel

que s’estableixen la formació, l’ingrés, la promoció i la

mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, va produir un canvi en el sistema d’accés a la

policia local, establint un procés que provoca una despesa

important per a les corporacions locals.

Així mateix, aquesta normativa no ha estat desenvolupada,

el que impossibilita que des de l’aprovació de la mateixa es

realitzin nous cursos bàsics de policia local, pe tal que els

aspirants a policia local puguin cobrir les vacants existents.

La posada en marxa de la policia turística ha retardat encara

més la modificació de la normativa esmentada i la realització

d’un nou curs bàsic de policia local.

La comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat

amb l’establert a l’article 10.16 de l’Estatut d’Autonomia, té

competència exclusiva en matèria de coordinació i totes les

altres facultats en relació amb les policies locals.

La configuració geogràfica de la nostra comunitat autònoma

en illes, fa necessària que els cursos bàsics de formació de

policia local es realitzin a Mallorca, Menorca i Eivissa, per així

evitar un tractament desigual entre tots els aspirants a policies

locals de la nostra comunitat.

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 desenvolupar i/o modificar el Decret 146/2001,

de 21 de desembre, pel que s’estableixen la formació, l’ingrés,

la promoció i la mobilitat dels policies locals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, per permetre la convocatòria d

‘un nou curs bàsic de policia local.

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

Illes Balears, previ el desenvolupament o modificació

normativa aplicable instada en el punt anterior, a convocar un

concurs bàsic de policia local que es realitzi tan a Mallorca,

com a Menorca i Eivissa, per així evitar un tractament desigual

entre tots els aspirants a policia local de la nostra comunitat.

Palma, a 24 de maig del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Actualment, veïns de Mallorca, i concretament de

Capdepera i Artà, estant patint greus perjudicis per la manca de

subministrament elèctric, així com també s’ha detectat a altres

zones de la nostra comunitat, com ara el municipi de Santa

Eulàlia a Eivissa.

Aquesta situació, de no subministrament d’energia elèctrica,

s’està prolongant en el temps, i de cada vegada es fa més
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difícil, per als ciutadans que la pateixen, fer front als problemes

que la manca de fluït elèctric els hi genera. Es troben en un

estat de desemparament absolut per part, tan de l’administració,

com de la pròpia companyia subministradora, i veuen vulnerats

els seus legítims drets com a consumidors i usuaris.

El subministrament elèctric és considerat un bé de primera

necessitat. És bàsic per als consumidors avui dia, i no es concep

la vida normal d’una família sense energia elèctrica.

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

Consumidors i Usuaris de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, en el seu article 5, garanteix una protecció especial i

prioritària dels drets dels consumidors i usuaris, quan aquests

guardin relació directa amb els productes o serveis d’ús o

consum comú, ordinari i generalitzat, essent així mateix objecte

d’una especial vigilància i control els béns i productes de

primera necessitat, tal i com recull el seu article 6.

L’article 10 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del

sector elèctric, en el seu apartat primer, estableix que tots els

consumidors tendran dret al subministrament d’energia

elèctrica, essent una de les finalitats de la regulació per llei de

les activitats destinades a aquest subministrament, l’adequació

del subministrament d’energia elèctrica a les necessitats dels

consumidors.

A més l’Administració ha de desenvolupar les accions

jurídiques, administratives i tècniques que siguin necessàries

per a l’efectiva protecció dels consumidors, de conformitat amb

el previst a l’article 27 de l’esmentada Llei autonòmica 1/1998,

de 10 de març.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a dur a terme

totes aquelles actuacions jurídiques, administratives i tècniques

que siguin necessàries per a l’efectiva protecció dels

consumidors de la zona de Capdepera, Artà i Santa Eulàlia, i de

tots aquells que es trobin en igual situació dins del territori de

la nostra comunitat, als qui actualment l’empresa de

subministrament elèctric no els proveeix d’energia, malgrat

disposar de tots els permisos i autoritzacions preceptius.

2. Amb l’objectiu de garantir de forma efectiva i immediata

els drets de tots els consumidors i usuaris d’energia elèctrica de

la zona de Capdepera, Artà i Santa Eulàlia, i durant el transcurs

del temps necessari per solucionar de manera definitiva el

problema existent, El Parlament de les Illes Balears insta la

Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

a adoptar les mesures cautelars o preventives que es considerin

oportunes, amb caràcter d’urgència, per proveir d’energia

elèctrica a tots els ciutadans de les zones esmentades, de la

manera tècnica que es cregui més oportuna, sempre que sigui

respectuosa amb el medi ambient.

Palma, a 20 de maig del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

Les xifres turístiques dels primers mesos de l’any 2004,

ofertes pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Comerç,

constitueixen el símptoma de l’esgotament d’un model turístic.

L’arribada de turistes estrangers ha experimentat un descens

respecte de l’any anterior: un descens del 2,3% prenent la

referència dels quatre primers mesos de l’any, i del 7,3%

prenent com a referència el mes d’abril.

La publicació d’aquestes xifres ha coincidit en el temps amb

declaracions en què representants de diversos sectors mostren

la seva preocupació i expressen la necessitat d’una reconversió

de la indústria turística. Els empresaris de les grans cadenes

hoteleres, en ocasió del Fòrum de la Nova Economia, ja varen

parlar d’un model esgotat i de la urgència d’una profunda

reconversió. Des de la Confederació Espanyola d’Hotels i

Allotjaments Turístics també s’ha fet referència a problemes

com el de la competència que suposa l’oferta no reglada. Per la

seva banda, la patronal balear de les agències de viatges,

AVIBA, ha parlat dels problemes que suposen el

sobredimensionament de l’oferta, unes estructures obsoletes i

l’excés del creixement urbanístic. També un president d’una

companyia de línies aèries ha demanat que hi hagi una

reconversió turística.

Molts dels problemes als quals apunten aquestes reflexions

són problemes estructurals del nostre model turístic. Entre

aquests problemes destaca el del fort creixement del turisme

residencial sobre el turisme hoteler. Aquest turisme residencial

és un turisme no reglat i sobre el qual hi ha una manca de

control per part de l’Administració. D’acord amb dades

aportades al Fòrum de la Nova Economia, aquesta oferta

suposa un 45% del total de l’oferta d’allotjament turístic, i ha

augmentat un 1.400% entre 1990 i el 2000. Aquest turisme

residencial té un creixement tan gran que resulta molt més

intensiu en el consum de territori i recursos i menys creador

d’ocupació.

Aquests problemes estructurals del nostre model turístic són

les dificultats per superar la seva marcada estacionalitat, la

tendència al creixement de l’oferta hotelera del “tot inclòs” (tan

perjudicial per a l’oferta complementària), la gran dependència

dels grans operadors estrangers, i la impossibilitat de competir

amb noves destinacions emergents a partir d’una oferta basada

en el “sol i platja”.

El diagnòstic sobre els nostres problemes turístics que ara

fan els sectors patronals té molts de punts de coincidència amb

el que fa anys que es fa des de les forces polítiques com

Esquerra Unida i Els Verds. També és, en bona part, el punt

d’on partien les polítiques turístiques del Govern autonòmic de

l’anterior legislatura.
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És urgent que el Partit Popular abandoni l’estratègia, que

cada vegada té menys credibilitat, de donar la culpa dels

nostres problemes turístics al Govern anterior. El Govern té la

responsabilitat d’afrontar uns problemes que no són

conjunturals i ue necessiten el més ample consens possible.

El nostre model turístic exigeix una reconversió. Aquesta

reconversió haurà d’afrontar els problemes abans esmentats i

marcar-se l’objectiu d’una activitat turística sostenible. De la

mateixa manera, haurà d’establir les polítiques que han de

seguir les administracions per tal d’oferir protecció als sectors

socials i laborals que en puguin resultar afectats.

La situació del turisme fa necessari un gran pacte en favor

del seu futur, en favor d’un turisme de qualitat, entès com

aquell que respecta el territori i que crea ocupació de qualitat.

El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat de promoure

un pacte en què participin les diferents administracions, les

diferents forces polítiques, els sectors empresarials lligats al

turisme, els sindicats i el moviment ecologista.

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

Verds presenta la següent proposició no de llei:

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

Balears a promoure un debat per arribar a un pacte per un nou

model turístic en favor del turisme de qualitat, del turisme

respectuós amb el territori i creador d’ocupació de qualitat,

amb la participació de totes les administracions, del conjunt de

forces polítiques, dels sectors empresarials lligats al turisme,

dels sindicats i del moviment ecologista.

Palma, a 27 de maig del 2004.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

El bon funcionament de les institucions democràtiques entre

les que es troba el Parlament de les Illes Balears, i el respecte

a la funció de control del Govern que aquest desenvolupa,

exigeix que els representants del Govern de les Illes Balears

tenguin un comportament adequat a aquesta finalitat a les seves

compareixences, bé sigui en comissió o en ple.

Tots els diputats del Parlament, tan dels grups que donen

suport al Govern o com dels que conformen l’oposició

mereixen ser tractats amb respecte per part dels qui estan en

concepte de convidats a la seu d’aquest, bé sigui de forma

voluntària o forçosa.

En la sessió de la Comissió de Turisme del 20 de maig del

2004, el conseller de Turisme, aprofitant el torn de rèplica a la

resposta a preguntes de l’oposició, es dedicà a realitzar

comentaris pejoratius cap un diputat, membre de la comissió,

que no pogué assistir-hi per trobar-se de viatge a Madrid,

atribuint la seva absència a sentiments de culpa o vergonya

davant manifestacions que feia el conseller, que no tenien res

a veure amb les preguntes que li havien formulat, i sí amb la

gestió d’un govern anterior en casos i circumstàncies alienes a

aquell pel que li preguntava.

El Parlament de les Illes Balears no té entre les seves

funcions la de controlar als diputats de l’oposició.

Per ser aquesta conducta del conseller de Turisme contrària

al respecte que mereix la institució parlamentària, es presenta

la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja i condemna la

conducta deslleial del conseller de Turisme a la comissió de dia

20 de maig del 2004, consistent en llançar crítiques despectives

cap un diputat absent, aprofitant els seus torns finals

d’intervenció.

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

Turisme a mantenir en les seves dependències en actes

parlamentaris una conducta d’acord amb el respecte que mereix

la institució.

Palma, a 20 de maig del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 2491/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a hores

d'ensenyament de castellà i català. (BOPIB núm. 14 de 17

d'octubre del 2003).

D'acord amb el que apareix a l'article vuitè, apartat 2, de la

Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de

l'educació, les comunitats autònomes que tenguin, juntament

amb la llengua castellana, una altra llengua oficial, disposaran

per a la realització dels ensenyaments de l'esmentada llengua

del 10% de l'horari escolar total que es deriva del present

annex. En tot cas l'horari escolar corresponent als

ensenyaments comuns de la llengua castellana i la literatura

serà, com a mínim, de tres hores setmanals per a cada curs.

A més, en allò que estableix la Llei de normalització

lingüística, Llei 3/1986, de 29 d'abril, a l'article 19 apartat 2:

"La dedicació horària dins els programes educatius referida a

l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes, serà en

harmonia amb els plans d'estudis estatals i com a mínim igual

a la destinada a l'estudi de la llengua i la literatura castellanes".

En l'actualitat el nombre d'hores que es fan de català i de

castellà que s'imparteixen als diferents nivells educatius són les

següents: primària 4 hores, secundària 3 hores i batxillerat 3

hores. El criteri per establir l'horari segons la LOCE de les

diferents àrees, matèries i assignatures és mantenir el nombre
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d'hores total de classe que l'actual en els diferents nivells

educatius. 

Actualment el Servei d'Ordenació de la Direcció General

d'Ordenació i Innovació està elaborant els corresponents

decrets per adaptar la normativa pròpia de la nostra comunitat

a la normativa bàsica actual de l'Estat que, prèviament a la seva

aprovació pel Consell de Govern, es presentaran al Consell

Escolar de les Illes Balears i al Consell Consultiu perquè

emetin el corresponent informe.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 2493/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a alumnat

immigrant als centres. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del

2003).

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

C)

A la pregunta RGE núm. 2494/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pla de feina

de la delegada territorial d'Educació a Eivissa. (BOPIB núm.

14 de 17 d'octubre del 2003).

El pla de feina de la delegada territorial a Eivissa i

Formentera consisteix bàsicament a fomentar la relació entre

tots els sectors implicats en el procés educatiu per tal

d'optimitzar els recursos existents i juntar esforços, amb

l'objectiu d'aconseguir millorar les condicions en les quals es

desenvolupa el procés educatiu a Eivissa i Formentera.

La delegada territorial a Eivissa i Formentera manté una

relació periòdica amb els equips directius dels centres educatius

de les Pitiüses per conèixer de primera mà quina és la situació

a cada un d'ells en allò referent a infraestructures, mobiliari,

personal docent i no docent, material didàctic, alumnes amb

necessitats educatives especials i, en definitiva, tot allò que

afecta el bon funcionament del centre, i trasllada a la direcció

general corresponent les necessitats dels centres.

Així mateix manté reunions periòdiques amb els

responsables dels centres, amb la Inspecció Educativa, amb els

equips psicopedagògics, amb els responsables dels centres de

règim especial, amb l'equip d'immersió lingüística, amb els

sindicats, amb les APIMAS i amb totes aquelles entitats o

colAlectius relacionats amb el món educatiu.

En definitiva, el pla de feina de la delegada territorial a

Eivissa i Formentera consisteix en optimitzar els recursos

existents per aconseguir millorar al màxim les condicions en les

quals es dóna el procés educatiu a les Pitiüses, procurant en tot

moment la màxima participació i la implicació dels equips

directius dels centres per coordinar esforços i aconseguir els

millors resultats en l'objectiu últim, que és millorar la qualitat

del nostre sistema educatiu.

Així mateix es pretén aconseguir de forma progressiva per

a Eivissa i Formentera les millores necessàries en reformes i

noves infraestructures, que és un dels objectius prioritaris de la

nostra conselleria.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 2625/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a alumnes

matriculats a l'etapa d'educació infantil. (BOPIB núm. 15 de

24 d'octubre del 2003).

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

E)

A la pregunta RGE núm. 2626/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a alumnes

matriculats a l'etapa d'educació primària. (BOPIB núm. 15 de

24 d'octubre del 2003).

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

F)

A la pregunta RGE núm. 3081/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la llengua

catalana als programes informàtics. (BOPIB núm. 19 de 14 de

novembre del 2003).

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura volem que la

llengua catalana sigui present en l'àmbit de les noves

tecnologies perquè sabem què representen per al futur de

qualsevol llengua. Al llarg d'aquesta legislatura mantindrem

contactes amb la Direcció General de Telecomunicacions de la

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per fer possible

l'increment de la presència del català als programes informàtics

i a la xarxa.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 3085/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a edició de

l'Enciclopèdia de Menorca. (BOPIB núm. 19 de 14 de

novembre del 2003).
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Des de la Conselleria d'Educació i Cultura valoram la tasca

que du a terme l'Obra Cultural Balear a Menorca per fomentar

l'ús de la llengua catalana a través de l'edició de l'Enciclopèdia

de Menorca, perquè sabem que l'esmentada edició contribueix

a la projecció de la llengua i la cultura catalanes a l'exterior de

les Illes Balears. En aquest sentit estudiarem la possibilitat de

donar-hi suport, d'acord amb la disponibilitat de les partides

pressupostàries pertinents.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 736/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a revistes escolars.

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

Fins el mes de setembre del 2003 i sense criteri preestablert,

el Centre d'edició i distribució, del qual és responsable la

Direcció General d'Ordenació i Innovació, ha editat

gratuïtament un reduït nombre de revistes escolars que

solAlicitaven suport a la impressió.

Aquesta mesura era desconeguda per a una majoria de

centres que, per tant, no tenien la possibilitat d'actuar en

igualtat de condicions.

El  mes d'octubre del 2003, analitzada la situació i per tal de

posar a l'abast de tots els centres els mateixos recursos, es va

remetre una carta informativa a més d'un full de solAlicitud per

a la impressió de revistes escolars, que els centres ens han de

retornar emplenat i que ens permet atendre cronològicament les

peticions i posar fi a la situació de possibles greuges

comparatius.

Palma, 4 de maig del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 775/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a allargar la

temporada dels treballadors fixos discontinus. (BOPIB núm.

30 de 20 de febrer del 2004).

Les mesures adoptades per la Conselleria de Treball per

allargar la temporada dels treballadors fixos discontinus de les

Illes Balears són les d'executar amb criteri d'eficiència les

previsions pressupostàries.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 986/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compromisos

econòmics amb l'Ajuntament d'Inca. (BOPIB núm. 31 de 27 de

febrer del 2004).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes

Balears, des de l'any 2003 i fins al dia d'avui, ha arribat al

següent compromís econòmic ferm amb l'Ajuntament d'Inca:

Exp. 137/03, organització de certàmens ramaders per l'import

de 6.260,50 i.

Palma, 15 de març del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Des del Servei d'Innovació de la Direcció General

d'Ordenació i Innovació s'ha concedit un conveni per a una aula

externa que s'ha dotat amb un professor de taller amb

l'especialitat de jardineria, sense cap dotació econòmica.

La Conselleria d'Educació i Cultura, amb data 26 de maig

del 2003, va signar un conveni de colAlaboració amb

l'Ajuntament d'Inca en matèria de normalització lingüística per

un import d'11.779,60 euros. Finalment no es va pagar aquesta

quantitat pel fet que no es varen dur a terme les actuacions

previstes. El batle de l'Ajuntament d'Inca va renunciar al

conveni mitjançant escrit amb data de 26 de novembre del

2003.

Palma, 5 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Projecte de colAlaboració amb l'Ajuntament d'Inca per a

l'execució del projecte "Equipament del centre de formació",

signat el 27 de novembre del 2003, i es tracta d'un expedient de

despesa plurianual amb la distribució d'anualitats següent:

- Any 2003: 100 euros.

- Any 2004: 20.000 euros.

- Any 2005: 134.263,89 euros.

Palma, 17 de març del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Els compromisos econòmics de la Conselleria de

Presidència i Esports amb l'Ajuntament d'Inca són els que es

detallen al llistat adjunt, corresponents a la Direcció General de

Serveis Socials.

Palma, 26 de març del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

El llista esmentat a la resposta queda dipositat al Registre

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

Diputats.

No hi ha cap expedient tramitat i resolt amb l'Ajuntament

d'Inca.

Palma, 9 de març del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Rosa Estaràs i Ferragut.
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Aquesta conselleria no ha adquirit, des del mes de juliol del

2003 i d'acord amb les dades comptables, cap compromís

econòmic amb els ajuntaments de Manacor, Calvià, Ciutadella

i Inca, ni ha firmat cap conveni amb l'Ajuntament de

Ciutadella.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

La Conselleria de Turisme no ha signat cap compromís

econòmic amb l'Ajuntament d'Inca des del juliol del 2003.

Palma, 26 d'abril del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

No s'han adquirit compromisos econòmics amb

l'Ajuntament d'Inca des del juliol del 2003 fins al dia d'avui

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria

General d'aquesta conselleria, des de l'1 de juliol del 2003 fins

a la data de la seva solAlicitud no consta cap compromís

econòmic amb l'Ajuntament d'Inca.

Marratxí,  7 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Em plau comunicar-vos que la Conselleria de Medi

Ambient no ha adquirit cap compromís econòmic amb

l'Ajuntament d'Inca.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Segons les dades d'aquesta unitat de gestió econòmica, i

havent-ho consultat amb les corresponents direccions generals

de la Conselleria de Treball i Formació, no hi figura cap

compromís econòmic en ferm adquirit entre aquesta conselleria

i l'Ajuntament d'Inca.

Palma, 16 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

La resposta en el que fa referència a la Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia és cap.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 1203/04, presentada per l'Hble.

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

augmentar el nombre de contractes fixos. (BOPIB núm. 32 de

5 de març del 2004).

Les mesures que pensa realitzar el Govern de les Illes

Balears per augmentar el nombre de contractes fixos són les

d 'executar amb criteri d 'eficiència les previsions

pressupostàries.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 1205/04, presentada per l'Hble.

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

allargar la temporada dels treballadors. (BOPIB núm. 32 de

5 de març del 2004).

Les mesures que pensa realitzar el Govern de les Illes

Balears per allargar la temporada dels treballadors són les

d'executar amb criteri d 'eficiència les previsions

pressupostàries.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 1440/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a normativa

específica per atorgar subvencions. (BOPIB núm. 34 de 19 de

març del 2004).

Amb caràcter general, el Govern no està en aquests

moments elaborant una normativa específica relativa a

subvencions als ajuntaments, sense perjudici de l'adaptació del

règim legal de les subvencions autonòmiques a la nova llei

estatal de subvencions mitjançant l'avantprojecte de llei de

modificació de la Llei 5/2002, de 21 de juny, que s'està

preparant en l'actualitat des de la Secretaria General de la

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Per altra part, les

diferents conselleries van dictant ordres que estableixen les

bases respecte a les seves línies de subvenció en funció de les

accions polítiques que es van desenvolupant.

Palma, 12 de maig del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 1442/04, presentada per l'Hble.

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

l'empresa Kraft. (BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004).

El Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries

d'Agricultura i Pesca i de Treball i Formació, segueix amb
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atenció tot allò relacionat amb l'empresa Kraft, donada la

importància de la seva activitat en l'economia menorquina.

Palma, 18 de maig del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 1732/04, presentada per l'Hble.

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

als voluntaris de Galícia. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del

2004).

El cost total, desglossat per conceptes, de l'acte

d'homenatge als voluntaris de Galícia realitzat el divendres dia

5 de març del 2004, és el següent:

- Empresa: Taller gràfic Ramon; concepte: 1.100 diplomes;

import: 1.276 i.

- Empresa: Backstage Especial Events; concepte: pannells

escenari, hostesses, trasllat i muntatge al Conservatori; import:

2.719,74 i.

- Empresa: Fundació per al Conservatori Superior de

Música i Dansa de les Illes Balears; concepte: ús

d'instalAlacions, equipament i prestació de serveis; import:

363,73 i.

- Empresa: Cafeteria Conservatori; concepte: refrigeris i

menjar; import: 4.413,75 i.

Marratxí, 12 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 1733/04, presentada per l'Hble.

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

a l'Ajuntament de Camariñas. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del

2004).

D'acord amb les informació facilitades per la Unitat de

Gestió Econòmica d'aquesta conselleria, al compte obert

denominat "Govern de les Illes Balears, C.J., Cons. Interior",

s'han dut a terme els ingressos que figuren al document

d'extracte d'operacions emès dia 13.10.2003, del qual s'adjunta

còpia.

Marratxí, 3 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

La còpia esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 1741/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a persones

contractades durant el 2003. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del

2004).

Durant l'any 2003 la distribució dels contractes segons les

categories ocupacionals ens mostra que un percentatge molt

elevat de contractes es registra dins el grup de treballadors de

serveis de restauració, personals, protecció i venedors de

comerços. L'altre grup amb més contractació registrada és el de

treballadors no qualificats.

El nombre de contractacions registrades en el grup de

treballadors amb estudis universitaris durant l'any 2001 va ser

de 13.939 persones, l'any 2002 de 13.163 i l'any 2003 de

17.028.

La contractació dels treballadors amb estudis universitaris

s'ha realitzat amb la següent distribució: treballadors no

qualificats; treballadors de serveis de restauració; artesans i

treballadors qualificats en indústries de manufactures; i

administratius.

Per tant, els contractes l'any 2001 per realitzar treballs

qualificats ha estat del 47,5%, i per realitzar treballs no

qualificats del 52%. L'any 2002 el tant per cent ha estat del

52,7% en treballs qualificats i del 47,3% en treballs no

qualificats. L'any 2003 es va contractar el 49,4% per a treballs

qualificats i el 50,6% per a treballs no qualificats.

La valoració que es realitza és que s'ha de promoure un

canvi en els percentatges fomentant a partir d'ara la implantació

d'empreses que contractin universitaris. Fomentar que els

universitaris de les Illes creïn empreses pròpies, la creació de

nous jaciments o que siguin emprenedors.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 1744/04, presentada per l'Hble.

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

promoció exterior de l'Associació de fabricants de calçat de

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

En primer lloc s'ha d'indicar que el pressupost de la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia destinat a la

concessió d'ajudes al sector industrial de les Illes Balears no

està desglossat ni per activitats ni per sectors.

Es tracta d'un pressupost que s'executa en base a la

normativa que regula la convocatòria d'ajudes de cada exercici.

La convocatòria de l'any corrent queda regulada per la

resolució del conseller de Comerç, Indústria i Energia núm.

947, de 23 de gener del 2004.

Per la qual cosa l'ajuda que finalment quedi aprovada a

favor de l'Associació de fabricants del calçat de Menorca

dependrà de la proposta concreta d'actuacions en matèria de

promoció exterior que aquesta plantegi.

En definitiva, el que es vol indicar és que no figura en el

pressupost de la conselleria una partida finalista a favor



1368 BOPIB núm. 44 -  4 de juny del 2004

d'aquesta associació. L'ajuda vindrà determinada per l'aplicació

dels termes de la convocatòria, en base a la qual la comissió

avaluadora prevista a tal efecte elevarà al conseller la

corresponent proposta de subvenció.

Palma, 19 d'abril del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 1751/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions

previstes de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les

Illes Balears. (BOPIB núm. 36 de 2 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.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 1752/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions

de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes

Balears. (BOPIB núm. 36 de 2 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.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 1753/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a direcció

de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del sistema educatiu de les

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

La Conselleria d'Educació i Cultura està duent a terme les

gestions oportunes per tal de posar al front de l'IAQSE la

persona adequada per dur endavant les tasques que té

encomanades l'Institut d'Avaluació.

Palma, 28 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 1754/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ratio

ordinador/alumne de les aules d'ESO dels centres concertats.

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

Les dades que s'indiquen a continuació es varen obtenir a

partir d'una enquesta realitzada en els centres públics i

concertats a finals del 2002 i principis del 2003. Les dades es

varen recollir per donar suport a la colAlaboració entre la

Conselleria d'Educació i Cultura i l'empresa pública d'àmbit

estatal RED.ES dins el marc del projecte Info XXI. No tots els

centres concertats contestaren l'enquesta.

La ratio alumnat/ordinadors en el centres concertats amb

oferta  educativa que inclou ESO és de 20.08

alumnes/ordinador.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 1755/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ratio

ordinador/alumne de les aules d'e primària dels centres

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

Les dades que s'indiquen a continuació es varen obtenir a

partir d'una enquesta realitzada en els centres públics i

concertats a finals del 2002 i principis del 2003. Les dades es

varen recollir per donar suport a la colAlaboració entre la

Conselleria d'Educació i Cultura i l'empresa pública d'àmbit

estatal RED.ES dins el marc del projecte Info XXI. No tots els

centres concertats contestaren l'enquesta.

La ratio alumnat/ordinadors en el centres concertats amb

oferta educativa que inclou educació  primària és de 20.02

alumnes/ordinador.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 1756/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ratio

ordinador/alumne de les aules d'ESO dels centres públics.

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

Les dades que s'indiquen a continuació es varen obtenir a

partir d'una enquesta realitzada en els centres públics i

concertats a finals del 2002 i principis del 2003. Les dades es

varen recollir per donar suport a la colAlaboració entre la

Conselleria d'Educació i Cultura i l'empresa pública d'àmbit

estatal RED.ES dins el marc del projecte Info XXI. Alguns

centres públics, pocs, no contestaren l'enquesta o la contestaren

amb dades incoherents.

Posteriorment a aquesta recollida de dades s'han fet nous

lliuraments de dades als centres docents públics per part de la

conselleria, que s'han afegit als centres corresponents per tal de

corregir les ratios.

La ratio alumnat/ordinadors en el centres públic amb oferta

educativa que inclou ESO és de 12,49 alumnes/ordinador.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació

Z)

A la pregunta RGE núm. 1757/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ratio

ordinador/alumne de les aules de primària dels centres

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

Les dades que s'indiquen a continuació es varen obtenir a

partir d'una enquesta realitzada en els centres públics i

concertats a finals del 2002 i principis del 2003. Les dades es

varen recollir per donar suport a la colAlaboració entre la

Conselleria d'Educació i Cultura i l'empresa pública d'àmbit

estatal RED.ES dins el marc del projecte Info XXI. Alguns

centres públics, pocs, no contestaren l'enquesta o la contestaren

amb dades incoherents.

Posteriorment a aquesta recollida de dades s'han fet nous

lliuraments de dades als centres docents públics per part de la

conselleria, que s'han afegit als centres corresponents per tal de

corregir les ratios.

La ratio alumnat/ordinadors en el centres públic amb oferta

educativa que inclou educació primària és de 19,10

alumnes/ordinador.

Palma, 30 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 1943/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

contractació de la Sra. Sacramento Escobar Muñoz. (BOPIB

núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

Consultada tota la documentació d'aquesta conselleria

referida a contractació de personal, no consta cap tipus de

contracte a favor de la Sra. Sacramento Escobar Muñoz.

Marratxí, 11 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

AB)

A les preguntes RGE núm. 1971/04, 1972/04 i 1973/04,

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

relatives a terminals d'informació administrativa on-line a

Mallorca, Menorca i Eivissa, respectivament. (BOPIB núm. 37

de 14 d'abril del 2004).

S'està estudiant el lloc més adequat i de millor accessibilitat

per al ciutadà per instalAlar els terminals d'informació

administrativa on-line derivades del conveni amb la Fundació

Universitària a Espanya.

Palma, 17 de maig del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AC)

A la pregunta RGE núm. 1977/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a línia editorial.

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

La línia editorial dels informatius de la futura televisió i

ràdio autonòmiques serà decidida per la direcció d'informatius

de les cadenes, que formarà part de la plantilla de les societats

de ràdio i televisió. L'objecte de la contractació externa serà el

servei d'agències de notícies, és a dir, l'execució material de la

notícia i l'elaboració de les imatges i els sons, però mai la línia

editorial que, com sabeu, és atribució del mitjà públic.

Palma, 6 de maig del 2004.

La directora general de  l'EPRTVIB:

María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

AD)

A la pregunta RGE núm. 2038/04, presentada per l'Hble.

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

a ajuts públics a societats laborals i cooperatives. (BOPIB

núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Per a l'exercici pressupostari 2004 la Conselleria de Treball

i Formació compta amb un total de set-cents onze mil tres-cents

quaranta-tres euros (711.343 i) per a ajuts públics per al

foment de l'economia social.

L'origen del fons és el següent:

- Fons transferits de l'Administració estatal 

   (cofinançats amb la Unió Europea) 171.508 i
- Fons que provenen del Fons Social Europeu 89.835 i

Suma de fons transferits 261.343 i
- Fons propis 450.000 i

Total fons disponibles 711.343 i

Palma, 13 de maig del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 2119/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

convocatòria de la Comissió Interdepartamental Pla Jove.

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

Per Decret 182/1996, de 4 d'octubre, es va crear la

Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de

joventut.

En aquests moments s'està elaborant la memòria del Pla

Jove relativa a l'any 2003. Al mateix temps s'està preparant la

contractació d'una consultoria i assistència per a l'elaboració

d'un estudi sociològic sobre la joventut de les Illes Balears com

a projecte bàsic per a la redacció del Pla Jove 2005-2008 i per

a l'elaboració d'una llei de joventut.
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Un cop concretats els objectius de l'estudi sociològic està

previst convocar la Comissió Interdepartamental de Joventut.

Palma, 13 de maig del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AF)

A la pregunta RGE núm. 2120/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

convocatòria de la Comissió Interinstitucional de joventut.

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

El Pla Jove 2001-2004 preveu la creació d'un espai

interinstitucional format pels responsables de les polítiques de

joventut dels tres nivells de l'Administració autonòmica.

Aquest espai encara no està creat, sinó que la iniciativa era

de la legislatura anterior i no es va materialitzar.

Ara, en fase d'elaboració del nou pla Jove, no està prevista

la creació de cap comissió interinstitucional, però sí està previst

convocar la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de

polítiques de joventut.

Palma, 13 de maig del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AG)

A la pregunta RGE núm. 2121/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

convocatòria del Fòrum de la Joventut. (BOPIB núm. 38 de 23

d'abril del 2004).

El Pla Jove 2001-2004 preveu la creació d'un fòrum de la

joventut com a espai de participació i seguiment que permeti

avaluar l'orientació i el grau de compliment del pla.

Respecte al seguiment del Pla Jove, està en fase

d'elaboració la memòria de seguiment relativa a l'any 2003.

Pel que fa a la participació, s'ha de dir que la Direcció

General de Joventut ha previst la creació d'un fòrum per

Internet que ha de recollir les opinions i els comentaris dels

joves respecte a les polítiques de joventut per a l'elaboració del

nou pla Jove 2005-2008.

Palma, 13 de maig del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AH)

A la pregunta RGE núm. 2287/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a programes

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

Els criteris que s'han seguit per desenvolupar el programa

d'orientació emmarcat en l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu

són els establerts en la Resolució del conseller de Treball i

Formació de 13 de novembre de 2003 (BOIB núm. 159, de

15.11.03), a l'annex I, apartat 5, pel que fa a serveis

d'orientació, i a l'annex II, apartat 6, pel que fa als projectes

d'itineraris integrats d'inserció.

Palma, 3 de maig del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Guillermo de Olivers i Olivares.

Ordre de Publicació

AI)

A les preguntes RGE núm. 2492/04, 2493/04 i 2494/04,

presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i

Soler, relatives a transferències de Benestar Social a Mallorca,

a Menorca i a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

El cost de la transferència de Benestar Social a 1 de gener

del 2004 per consells insulars és el següent:

- Consell Insular de Mallorca: 26.167.691,56 euros.

- Consell Insular de Menorca: 2.988.325,01 euros.

- Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 3.823.972,51

euros.

Palma, 17 de maig del 2004.

La vicepresident del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 3514/04, del Govern de les Illes Baelars, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de

Treball i Formació.

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

2 de juny del 2004, conformement amb l'establert a l'article 174

del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.

Conseller de Treball i Formació, davant la Comissió

d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre la política general

de la seva conselleria.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 2 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació



A)

Fixació de calendari per als propers períodes de sessions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears en sessió de dia

26 de maig del 2004 i la Junta de Portaveus en sessió de dia 2

de juny del mateix any -sessió en la qual la Mesa s'hi trobava

també reunida-, conformement amb l'establert a l'article 30.1.6

del Reglament de la Cambra, acordaren de fixar el calendari

següent per als propers períodes de sessions:

De dia 15 de setembre a dia 31 de desembre del 2004,

ambdós inclosos.

De dia 1 de febrer a dia 15 de juny del 2005, ambdós

inclosos.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 2 de juny del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 43.

- Pàg. 1292 i 1293. Preguntes amb solAlicitud de resposta

escrita.

Els apartats W) i AW) del sumari corresponen als apartats

X) i AX) de les pàgines 1307 i 1311, respectivament.
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