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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
1 de juny del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2682/04, relativa a negociacions del
Govern de l'Estat envers els fons europeus per a l'olivar, amb
l'esmenta RGE núm. 3588/04, del Grup Parlamentari Popular
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al cultiu de l’olivar, donada la seva importància dins el sector
agrari, i com a suport imprescindible per al manteniment del
medi en amples zones de les nostres Illes.

Balears en la iniciativa comunitària INTERREG III A, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal de dur endavant les gestions necessàries per
tal d’obtenir el reconeixement de frontera marítima, susceptible
d’inclusió a la iniciativa Interreg III A i a la futura Interreg IV,
a l’existent entre les Illes Balears amb Còrsega, Sardenya i el
Sud de França.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a fer les gestions pertinents davant la Comissió
d’Europa per tal d’incloure la frontera marítima de les Illes
Balears amb Còrsega, Sardenya i el Sud de França com espai
transfronterer susceptible d’inclusió a la iniciativa Interreg III
A durant el període actual.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya perquè a l’hora de definir la futura iniciativa
Interreg IV, reconegui com a frontera marítima l’existent entre
les Illes Balears amb Còrsega, Sardenya i el Sud de França."
A la seu del Parlament, 9 de juny del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
protesta davant la manca d’explicacions del Govern de l’Estat
envers les negociacions de l’oli que s’han portat a terme amb
la Unió Europea, així com pel greuge institucional patit per la
nostra comunitat autònoma pel fet de no rebre informació en les
mateixes condicions que altres comunitats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a facilitar a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes informació
exhaustiva sobre les expectatives de futur del sector de l’oliva.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè en el futur
repartiment dels fons europeus tengui en compte l’especial
importància que l’olivar té a les nostres illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a convocar el més aviat possible la Comissió Mixta
prevista a l’article 21 de Règim Econòmic Especial de les Illes
Balears per tal de tractar els assumptes referits a agricultura i
concretament els que afecten a l’olivar, i que tengui com a
objectiu final l’elaboració i presentació d’un Pla d’acció
especial per al sector de l’olivar a les Illes Balears."
A la seu del Parlament, 3 de juny del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juny del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 3204/04, relativa a inclusió de les Illes

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juny del 2004, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 3123/04, relativa a potenciació d'un
transport colAlectiu de qualitat a les Illes Balears, amb
l'esmenta RGE núm. 3883/04, del Grup Parlamentari Popular
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
restabliment de la línia de ferrocarril Inca-Manacor.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’establiment de noves línies ferroviàries a la comarca de
Llevant que comuniquin els quatre municipis que la composen
(Artà, Capdepera, Sant Llorenç i Son Servera).
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implantar noves aportacions de línies bus.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
noves línies ferroviàries a la comarca del Raiguer (Inca-Port
d’Alcúdia); la línia Palma-UIB; i la línia Calvià-PalmaS’Arenal (Llucmajor).
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme tasques de manteniment i millora de les estacions
d’intermodalitat situades als diferents municipis insulars.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Salut i Consum, Aina Maria Castillo i
Ferrer.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el projecte de soterrament de les
vies del tren per l’interior del casc urbà de Palma.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Miquel
Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular.

A la seu del Parlament, 9 de juny del 2004.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Miquel
Gascón i Mir i l'Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 2785/04,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions davant
les contingències fiscals aparegudes com a conseqüència de les
taxacions fetes pel Govern per a l'adquisició d'alguns actius de
Valldemossa Producciones SL.

Ordre de Publicació

A)

Actuà com a interpel Alant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Àngel
Ramis d'Ayreflor i Cardell.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3440/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i M ir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a factura farmacèutica. (BOPIB 43 de 28 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 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, del
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Diéguez i Seguí i Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 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 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3441/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conferència anual
Employment Neek 2004. (BOPIB 43 de 28 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 1702/04,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures
sanitàries.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Actuà com a interpel Alant l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir.
Ordre de Publicació
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C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3438/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma de l'Estatut
d'Autonomia. (BOPIB 43 de 28 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 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 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 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3463/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaració de reserves marines
a Calvià. (BOPIB 43 de 28 de maig del 2004).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3464/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per fomentar la comercialització de
places hoteleres per internet. (BOPIB 43 de 28 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 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 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 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3462/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de seguretat i
protecció a les platges i zones de bany. (BOPIB 43 de 28 de
maig del 2004).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3460/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fundació balear contra la
violència de gènere. (BOPIB 43 de 28 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 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 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 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3465/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de qualitat de les
aigües de bany per a aquesta temporada turística. (BOPIB 43
de 28 de maig del 2004).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3461/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acord entre el Govern central i els sindicats
en matèria de millora de les condicions laborals dels
funcionaris. (BOPIB 43 de 28 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 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3468/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a noves aules
a centres concertats. (BOPIB 43 de 28 de maig del 2004).

d'alAlegacions d'alguns ciutadans contra les autovies. (BOPIB
44 de 4 de juny 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 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1423

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3627/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a carretera Eivissa-Sant Antoni. (BOPIB 44
de 4 de juny del 2004).

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3439/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conclusions de la reunió amb
associacions empresarials. (BOPIB 43 de 28 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 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta 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). (BOPIB 44 de 4 de juny del 2004).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3437/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a causes de la sinistralitat
laboral a Eivissa. (BOPIB 43 de 28 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 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 44 de 4 de juny del 2004).

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3638/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a presumpta falsificació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3625/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a preguntes orals al Ple.
(BOPIB 44 de 4 de juny del 2004).

Ordre de Publicació
T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3634/04, de
l'Hble. Sr. Diputat M iquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a equiparació del complement d'insularitat
dels funcionaris de les Illes Balears i dels de les Canàries.
(BOPIB 44 de 4 de juny 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 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 44 de 4 de
juny del 2004).

Ordre de Publicació
U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta 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 soterrament del
tren i estació intermodal. (BOPIB 44 de 4 de juny 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 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3636/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Guasch i Díaz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantatges del conveni relatiu
a les oficines que es mantenen a l'exterior. (BOPIB 44 de 4 de
juny del 2004).

Ordre de Publicació
V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3637/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a generalització del tot inclòs.
(BOPIB 44 de 4 de juny 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 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3637/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a aigües depurades per a regadiu
a l'illa de Menorca. (BOPIB 44 de 4 de juny del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, rebutjà el punt 6 de la Proposició no de llei
RGE núm. 3123/04 del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a potenciació d'un transport colAlectiu de qualitat a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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30
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Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de juny del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 3635/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte d'EDAR de
Cana en Porter. (BOPIB 44 de 4 de juny del 2004).

2. COMISSIONS PARLAMENT

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 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Informe emès per la Comissió de l'Estatut dels Diputats en
relació amb examen d'incompatibilitats.
La Comissió de l'Estatut dels Diputats, en sessió de dia 8
de juny del 2004, procedí a l'emissió de l'Informe referent a
l'examen d'incompatibilitats, en compliment de l'article 7.2 del
Reglament de la Cambra, per tal que sigui inclòs en l'ordre del
dia d'una propera sessió plenària.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 3226, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. (BOPIB núm. 43 de
28 de maig del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

. 56
. 27
. 29
.. 0

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

RGE núm. 3997/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'ajudes i els motius que dugueren
a finalitzar l'ajuda a Camariñas, així com les irregularitats
comeses pel seu equip des de la seva arribada a la conselleria
en relació amb aquesta línia d'ajuts. (Mesa de 16 de juny del
2004).
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RGE núm. 3999/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política turística. (Mesa de 16 de juny del 2004).
Palma, a 16 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior del Govern de les Illes Balears, sobre la política
general d'ajudes i els motius que dugueren a finalitzar l'ajuda a
Camariñas, així com les irregularitats comeses pel seu equip
des de la seva arribada a la conselleria en relació amb aquesta
línia d'ajuts.
L'arribada de l'actual equip de Govern a la Conselleria
d'Interior significà el fi de l'ajuda a Camariñas i el desviament
de més de 500.000 euros que estaven destinats a aquesta
finalitat i destí del qual convé aclarir ja que s'ha produït un
canvi del legalment aprovat.
La desaparició temporal dels diners en efectiu destinats a
Camariñas i que estigueren al despatx del conseller d'Interior
de forma irregular, les despeses excessives en dinars per part
del mateix conseller, els decorats i les festes electorals, així
com la manipulació de la documentació obrant a la conselleria,
són raons més que suficients perquè el Grup Parlamentari
Socialista presenti la interpel Alació següent dirigida al conseller
d'Interior sobre la política general d'ajudes i els motius que
dugueren a finalitzar l'ajuda a Camariñas, així com les
irregularitats comeses pel seu equip des de la seva arribada a la
conselleria en relació amb aquesta línia d'ajuts.
Palma, a 11 de juny del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Ordre de Publicació
RGE núm. 3885/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a inversions previstes a la ciutat de
Manacor. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 3949/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a justificació de la revocació de l'ordre de
tancament del càmping de la Colònia de Sant Pere. (Mesa de
16 de juny del 2004).
RGE núm. 3950/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a objectius de l'arrendament de la Posada de
Biniatró, a Campanet. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 3951/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a valoració de la colAlecció d'art del Sr.
Bartomeu Beltran. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 3952/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a valoració del lloguer de la Posada de
Biniatró. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 3985/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a motius del cessament de la colAlaboració amb
l'Acampallengua. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 3986/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a motius de l'augment d'unitats a centres
concertats. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 3987/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a aules amb un nombre d'alumnes superior al
que permet la normativa. (Mesa de 16 de juny del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme del Govern de les Illes Balears, sobre política turística.
Atesa la difícil situació del sector, el Grup Parlamentari
Socialista interpel Ala l'Hble. Sr. Conseller de Turisme per tal
d'informar al Parlament de les Illes Balears sobre la política
turística del Govern de les Illes Balears
Palma, a 8 de juny del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 4000/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica dels hospitals. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4001/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plànols del
nou hospital de Menorca. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4003/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de detecció precoç del càncer de mama. (Mesa de 16 de juny
del 2004).
RGE núm. 4004/04, de l'Hble. Sra. D iputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participants en el programa de detecció precoç del càncer de
mama. (Mesa de 16 de juny del 2004).
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RGE núm. 4005/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4006/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesa de
negociació. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4007/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
amb TV3. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4008/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a locals de
RTVIB a Formentera. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4009/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació externa a FORTA. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4010/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
negociació d'un crèdit. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4011/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
entre FORTA i FAPAE. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4012/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
plets judicials. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4013/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
ligitiositat. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4014/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències mal dotades. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4015/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències de justícia. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4016/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lliure
elecció de centre escolar. (Mesa de 16 de juny del 2004).
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RGE núm. 4030/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política de submissió amb els majoristes de viatges. (Mesa de
16 de juny del 2004).
RGE núm. 4031/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a increment de l'atur. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4032/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a empitjorament de l'economia i gestió del Govern. (Mesa de
16 de juny del 2004).
RGE núm. 4033/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació econòmica. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4034/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a efectes del tot inclòs. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4035/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació del comerç a les Illes Balears. (Mesa de 16 de juny
del 2004).
RGE núm. 4036/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes de llei. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4037/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retirada de subvencions. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4038/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a lloguer del Casal Bartomeu Beltran. (Mesa de 16 de juny del
2004).
RGE núm. 4039/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a activitats al Casal Bartomeu Beltran. (Mesa de 16 de juny
del 2004).
RGE núm. 4040/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Casal Bartomeu Beltran. (Mesa de 16 de juny del 2004).

RGE núm. 4026/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
qualitat del sector de restauració. (Mesa de 16 de juny del
2004).

RGE núm. 4041/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a creixement de l'atur. (Mesa de 16 de juny del 2004).

RGE núm. 4027/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
qualitat del sector del transport. (Mesa de 16 de juny del
2004).

RGE núm. 4042/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport als majoristes de viatges. (Mesa de 16 de juny del
2004).

RGE núm. 4028/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fundació
per al desenvolupament sostenible de les Illes Balears. (Mesa
de 16 de juny del 2004).

RGE núm. 4043/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a declaracions del president. (Mesa de 16 de juny del 2004).
RGE núm. 4044/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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a subministrament elèctric d'aquest estiu. (Mesa de 16 de juny
del 2004).

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

RGE núm. 4045/04, de l'Hble. Sr. D iputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a indefensió dels diputats en les respostes del Govern. (Mesa
de 16 de juny del 2004).

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

RGE núm. 4046/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a liberalització d'horaris comercials. (Mesa de 16 de juny del
2004).

Quins són els objectius amb els quals el Govern es planteja
l'arrendament de la Posada de Biniatró a Campanet?
Palma, a 9 de juny del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

RGE núm. 4047/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sòl industrial. (Mesa de 16 de juny del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4048/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforma de l'Estatut. (Mesa de 16 de juny del 2004).
Palma, a 16 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de la colAlecció d'art que té el
Sr. Bartomeu Beltran a la Posada de Biniatró, a Campanet, un
immoble que el Govern té la intenció de llogar per dedicar-lo
a centre cultural?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la vicepresidenta i consellera de
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 9 de juny del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quines inversions té previstes fer el Govern de les Illes
Balears a la ciutat de Manacor el 2004? Quina quantitat té
previst invertir en cada projecte i a càrrec de quina partida
pressupostària?
Palma, a 2 de juny del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quins estudis o de quines valoracions ha partit el Govern
per fixar el lloguer anual de 60.000 euros de la Posada de
Biniatró, a Campanet?
Palma, a 9 de juny del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com justifica el Govern de les Illes Balears l'acord del
Consell de Govern de revocar l'ordre de tancament del càmping
Club San Pedro, a la Colònia de Sant Pere, al municipi d'Artà?
Palma, a 9 de juny del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quins motius ha deixar de colAlaborar el Govern amb
l'Acampallengua?
Palma, a 9 de juny del 2004.
La diputada:
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Quines modificacions s'han fet als plànols del nou Hospital
de Menorca des de la presa de possessió del Govern de les Illes
Balears el 2003? En cas afirmatiu, adjuntau-ne còpia.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quins motius s'han augmentat les unitats als centres
concertats de M adre Alberta, la Porciúncula, Santa Mònica i
Sant Antoni Abad?
Palma, a 9 de juny del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones a les quals s'ha cridat dins el
programa de detecció precoç del càncer de mana durant l'any
2004? Quin percentatge suposa a cada illa. Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera?

H)

Palma, a 10 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quins centres escolars tenen aules d'educació infantil,
primària o secundària amb un nombre d'alumnes superior al
que estableix la normativa (amb indicació del centre, la
localitat i el nombre d'aules)?
Palma, a 9 de juny del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de professionals: tècnics radiòlegs,
infermers, radiòlegs, hospitals i centres de salut que participen
en el programa de detecció precoç del càncer de mama?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de juny del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Existeix alguna plantilla orgànica posterior al juny del 2003
als hospitals de Son Dureta, Can Misses i Verge del Toro? En
cas afirmatiu, adjuntau-ne còpia.
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa 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.
Considera el Govern de les Illes Balears que, a part de
l'augment de població, existeixen altres causes perquè augmenti
l'atur a la nostra comunitat?

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.

Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
Quins són els motius reals pels quals cap alt càrrec del
Govern de les Illes Balears assistí a la mesa de negociació
convocada per la Conselleria d'Interior?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al crèdit de 12 milions d'euros que l'EPRTVIB negocia
amb els bancs, s'han inclòs els projectes de M enorca i Eivissa?
En cas negatiu, raonau-ne l'exclusió.
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
reunió mantinguda entre la directora d'EPRTVIB (IB3) i el
director de CCRTC (TV3)?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears quedar
fora del conveni signat entre la FORTA i la Federació
d'Associacions de Productors Audiovisuals Espanyoles,
FAPAE?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els motius pels quals la RTVIB a Formentera no
segueix la mateixa política en locals que a la resta de les Illes
Balears?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre el fet
que la nostra comunitat tengui el nivell més alt de plets
judicials de tota Espanya?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost aproximat d'associar-se externament a
l'organisme FORTA per part de RTVIB? Quins són els
avantatges i els inconvenients d'aquesta associació externa?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa realitzar alguna activitat real el Govern de les Illes
Balears per reduir l'alt nivell de litigiositat existent a la nostra
comunitat?
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Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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Quines són les empreses acollides al pla de qualitat del
sector de la restauració?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que el Govern de les Illes Balears ha assumit que les
competències de Sanitat i Educació foren transferides pel
Govern central del PP mal dotades financerament?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les empreses acollides al pla de qualitat del
sector del transport?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que el Govern de les Illes Balears pensa que hem
d'assumir amb urgència les competències de Justícia perquè no
es pot permetre que aquestes competències estiguin com estan?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la programació d'activitats i actuacions previstes
el 2004 per la Fundació pel desenvolupament sostenible de les
Illes Balears?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que la promesa electoral de l'actual Govern del PP
de les Illes Balears sobre la lliure elecció de centre escolar és
considerada ara pel mateix Govern una utopia?
Palma, a 10 de juny del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins han estat els avantatges, segons el Govern de les Illes
Balears, de dur a terme una política de submissió en referència
als majoristes de viatges?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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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 en els últims
mesos precisament quan han començat a aplicar el pressupost
del 2004 i posat en marxa les seves mesures polítiques això
hagi fet incrementar l'atur i hagi conduït a una situació difícil
per a la nostra economia?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears per palAliar la situació difícil en què es troba el comerç
a les Illes Balears davant la caiguda de venda, sembla ser d'un
20%, detallant-ne les mesures per illes?

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.

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Com explica el Govern de les Illes B alears que els agents
socials opinin que la situació econòmica aquest darrer any és
pitjor, i això coincideixi amb la gestió del govern del Sr.
Matas?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Quants de projectes de llei ha començat a redactar el
Govern de les Illes Balears, detallant-ne la relació per cada
conselleria des de l'inici de legislatura fins a la data d'avui?

A la M esa 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.

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de reactivar la difícil situació econòmica en què
es troben les Illes Balears tal i com reclamen els agents socials?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el conseller d'Educació i Cultura amb les
amenaces de retirar les subvencions que va fer el seu director
general de política lingüística als colAlectius que critiquin o no
comparteixin la gestió del Govern de les Illes Balears?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quines mesures pensa donar suport la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia al sector comercial per palAliar els
efectes del tot inclòs a les zones turístiques, detallant-ne les
mesures per illes?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa 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.
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Per quin motiu va donar prioritat el Govern de les Illes
Balears a llogar el Casal Bartomeu Beltran, Posada de Biniatró,
abans que fer front a altres necessitats de l'escola de Campanet?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa 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.
Quantes i quines activitats té preparades el Govern de les
Illes Balears d'aquí a final d'any al Casal de Bartomeu Beltran,
la Posada de Biniatró?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears donar suport als
majoristes de viatges pel que fa referència a la seva intenció de
baixar els preus davant la situació de crisi a què ens ha conduït
el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa 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.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears que el seu
president afirmi als mitjans de comunicació que hi ha una crisi
econòmica i el portaveu del Govern de les Illes Balears negui
que hi ha una crisi i amb això desmenteixi les afirmacions del
president?

A la M esa 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.

Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Quantes i quines activitats s'han fet al casal de Bartomeu
Beltran, la Posada de Biniatró fins a la data d'avui?
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures polítiques que ha aplicat el Govern de les
Illes Balears pensa rectificar per tal de palAliar el creixement de
l'atur en un 6% a 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 urgents ha pres el Govern de les Illes
Balears per tal de resoldre aquest estiu els problemes de
subministrament elèctric a Artà, Capdepera i Santa Eulàlia?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa 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.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Atès que prou membres del Govern de les Illes Balears en
les seves intervencions al Parlament de les Illes Balears sempre
acaben fent preguntes als diputats de l'oposició, estaria d'acord
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DAVANT PLE

el Govern de les Illes Balears a elaborar una reforma del
Reglament on hi cabés regularitzar aquesta situació i que els
diputats indefensos poguessin respondre?

Ordre de Publicació
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

RGE núm. 3998/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reprovació del conseller d'Interior. (Mesa de 16 de
juny del 2004).

A la M esa 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.

Palma, a 16 de juny del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Està d'acord el Govern de les Illes Balears que la pretensió
de l'anterior govern de l'Estat de liberalitzar els horaris a partir
del 2005 va en contra del model comercials de les Illes Balears
i, per tant, era negatiu?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atesa la greu situació del sòl industrial: quants de metres
quadrats nous s'han venut de sòl industrial?, a quins municipis?,
a quin preu s'han venut?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb la proposta
de vulnerar el Reglament del Parlament de les Illes Balears,
article 136, per tal que el Govern lideri la reforma de l'Estatut,
iniciativa que depèn tècnicament i exclusivament de la
Cambra?
Palma, a 14 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
A l'article 19, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
declara que el Parlament representa el poble de les Illes Balears
i que controla l'acció del Govern.
Algunes vegades, l'actual Govern de les Illes Balears ha
oblidat les altes funcions encomanades per la llei al Parlament,
i alguns dels seus consellers incompleixen les més mínimes
normes de respecte a aquest.
S'acumulen a dia d'avui més de mil iniciatives
parlamentàries, entre solAlicituds de documentació i preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita, sense contestar. A més, el
Govern de les Illes Balears també ha oblidat l'exercici de la
iniciativa legislativa. Les respostes al control de l'oposició,
quan es donen, molt sovint són de caràcter irònic amb un to de
menys preu cap a la representació popular i eludeixen les
respostes solAlicitades. Mai no s'han acumulat tantes queixes ni
protestes objectivament fonamentades com en aquesta
legislatura.
En aquest context, el conseller d'Interior, que no respon a
totes les preguntes que li són formulades o n'eludeix la resposta
concreta i adient, provocà a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals que se celebrà el passat dimecres 9 de
juny, una situació en què es forçà la inclusió en l'ordre del dia
de la seva compareixença, la qual cosa va provocar la
indefensió dels membres d'aquesta a l'hora de tractar el tema.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears reprova la conducta del
conseller d'Interior, Sr. José María Rodríguez i Barbaerá, per
ser despectiva cap a la representació del poble de les Illes
Balears.
Palma, a 11 de juny del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
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Professional en data 18 de desembre del 2003 amb
l'Ajuntament de Ciutadella mitjançant un expedient de despesa
plurianual amb la distribució per anualitats següent:

Ordre de Publicació
Any 2003
Any 2004
Any 2005

A)
A la Pregunta RGE núm. 4274/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a projecte
o actuació sobre s'Enclusa de Ferreries. (BOPIB núm. 22 de
5 de desembre del 2003).

100 euros
110.235,50 euros
42.000 euros

Palma, 1 de juny del 2004.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

A les dependències de l'Institut d'Estratègia Turística de les
Illes Balears -que se subroga amb els drets i les obligacions
derivades de l'extingida Diversitat 21, SA- no consta finançació
al projecte sobre S'Enclusa de Ferreries.

Ordre de Publicació
E)

Palma, 18 de maig del 2004.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 589/04, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunions de Michael
Douglas amb membres del Govern. (BOPIB núm. 29 de 13 de
febrer del 2004).
El Govern va mantenir les reunions que va considerar més
adients per a la millor gestió de les negociacions.
Palma, 13 de maig del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 590/04, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a regals fets per
Michael Douglas a membres del Govern. (BOPIB núm. 29 de
13 de febrer del 2004).
L'abast de la pregunta n'impossibilita la resposta.
Palma, 13 de maig del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

A les Preguntes RGE núm. 1188/04 i 1189/04, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
viatge a Moscú i cost total del viatge. (BOPIB núm. 32 de 5 de
març del 2004).
Amb motiu de la disputa d'un partit del RCD Mallorca a
Moscú, els representants del Govern de les Illes Balears van
mantenir contactes amb diversos majoristes de viatges i agents
de viatges per tal de promocionar les Illes Balears com a
destinació turística i donar a conèixer la celebració de
l'Olimpíada d'Escacs a Calvià.
Les autoritats i els funcionaris que van participar en
l'esmentat viatge i en les accions promocionals varen ser els
següents:
- Molt Hble. Sr. Jaume Matas i Palou, president del Govern de
les Illes Balears.
- Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, conseller de Turisme.
- Sr. Juan Carlos Alia Pino, director-gerent de l'Ibatur.
- Sr. José Negrón Nevado, cap de premsa de la Conselleria de
Turisme.
- Sr. Francisco Salas Santos, cap de gabinet de la Conselleria
de Turisme.
- Sr. Julián Valencia Gutiérrez, escorta del president.
Les despeses totals previstes per al viatge eren de 19.154,25
euros.
S'adjunta fotocòpia acarada de totes les factures pagades a
càrrec dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb motiu del viatge.
Palma, 31 de maig del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 988/04, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa convenis amb
l'Ajuntament de la Ciutadella. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer
del 2004).

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

El Govern actual ha signat amb l'Ajuntament de Ciutadella
els convenis següents:
Ordre de Publicació
- La Conselleria d'Educació i Cultura va signar un conveni
d'aula externa per un import de 7.500 euros en data 29 de
novembre del 2003 amb l'Ajuntament de Ferreries i amb el
Consell de Menorca.
- La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació va signar un
conveni per a la compra d'un edifici per a Centre de Formació

F)
A la Pregunta RGE núm. 1193/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures
abonades per la Conselleria d'Interior a l'empresa de
jardineria Azahar. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).
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A la Conselleria d'Interior no conta cap relació de factures
abonades per la Conselleria d'Interior a l'empresa de jardineria
Azahar des del mes de juliol del 2003 fins a la data de la seva
solAlicitud.
Palma, 20 de maig del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

I)
A la Pregunta RGE núm. 1725/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a alumnes que
participaren en el curs de direcció d'emergències. (BOPIB
núm. 36 de 2 d'abril del 2004).
La llista d'alumnes que participaren en el curs de direcció
d'emergències, facilitada per la Direcció General d'Emergències
és la següent:

Ordre de Publicació

Bendito Vallori, Juan
Berraquero Otero, Jesús
Bibiloni Pons, Jaume
Cabellos Olmos, José E.
Fernández Ballesta, José A.
Fernández Cano, FRancisco
Galmés Trueba, Ignasi
López García, Bienvenido
Mancha Lorenzo, Martín
Mascaró Jaume, Francisco
Medina Taltavull, Emilio
Morey Jover, Antoni
Nadal Lázaro, Sebastià
Nicolau Garí, Juan
Orfila Forster, Pedro
Parietti Delgado, Antonio
Pol Pujol, Joan
Rosselló Estarellas, Biel
Sainz de los Terreros del Yerro, Santiago
Soria López, Vicente

G)
A la Pregunta RGE núm. 1431/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a punts
d'informació laboral a Menorca. (BOPIB núm. 34 de 19 de
febrer del 2004).
Únicament s'ha signat conveni amb aquells ajuntaments que
han estat interessats.
Palma, 1 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1437/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes
econòmiques a televisions locals. (BOPIB núm. 34 de 19 de
febrer del 2004).
El Govern de les Illes Balears dóna ajudes econòmiques a
les televisions locals de les Illes Balears en el marc del que
preveu d'Ordre del conseller de Presidència de 5 de març del
2003, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions (BOIB núm. 31, de 7 de març del
2003).
D'acord amb aquesta ordre, es va aprovar la convocatòria
de subvencions a mitjans de comunicació social de la
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals
(Resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals de 27 de febrer del 2004, modificada el 26 de
març del 2004, BOIB núm. 29 i 44, de 28 de febrer i de 26 de
març del 2004, respectivament).
El termini per presentar solAlicituds es va exhaurir el passat
29 d'abril i ara s'est`pa en la fase de tramitació. Per tant, no es
pot determinar encara la quantitat que es destinarà a les
televisions locals, perquè aquesta estarà en funció de la
qualificació que obtenguin els projectes que les televisions
locals han presentat, que s'avaluen en funció de la qualitat de la
presentació i el suport de l'activitat; el rigor del programa de
l'activitat projectada; l'interès o la repercussió que té o que pot
tenir; la difusió del mitjà d'acord amb el seu àmbit territorial i
el fet que l'entitat que la promogui tengui o no ànim de lucre.
Palma, 21 de maig del 2004.
El director general de Comunicació:
Joan Martorell i Bonet.

Ordre de Publicació

Palma, 24 de maig del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1737/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a proves selectives
per ser policies turístics. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del
2004).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, el nombre de persones que es varen
presentar a les proves selectives per ser policies turístics,
desglossat per illes, és el següent:
Mallorca

226 (8 exclosos): 221

Menorca

24

Eivissa-Formentera

42 (1 exclòs): 41

Marratxí, 3 de juny del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1738/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a policies turístics.
(BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

BOPIB núm. 46 - 18 de juny del 2004
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, el nombre de persones que no eren
policies de temporada que varen presentar la instància per ser
policies turístics, desglossat per illes, és el següent:
Mallorca

149

Menorca

17

Eivissa-Formentera

16

Marratxí, 3 de juny del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1740/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ocupació entre
els més joves. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del 2004).
Els joves són objecte d'una especial atenció per part de la
Conselleria de Treball i Formació i de les seves actuacions.
A tots els joves que porten més de quatre mesos a les
oficines del SOIB, els oferim orientació laboral i cursos de
formació que els puguin servir per millorar la seva capacitació
professional i accedir a demandes d'ocupació reals per a les
quals no tenien el perfil abans de rebre la formació.
Al mateix temps, atès que hi ha universitaris que quan
acaben els estudis no troben treballs qualificats, estem ultimant
una línia d'actuacions dirigida a donar la possibilitat a aquests
universitaris a posar en marxa el seu propi negoci amb les
ajudes que hi ha per fer-se treballador autònom.
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llocs de treball als darrers deu anys. No obstant això, aquest
creixement ha estat molt menor donat el context internacional
i un govern de pacte que, precisament, no va tenir cura amb el
turisme, principal motor econòmic de les Illes Balears.
Pel que fa a les projeccions de Manpower, se'ls ha de donar
la validesa que té un estudi basat en previsions, projeccions i
enquestes, que no parla de forma puntual de Balears, sinó de la
zona nord-est espanyola on també hi és Catalunya. L'estudi
dóna una previsió de creixement de l'ocupació a la zona nordest del 7% per al segon semestre del 2004 enfront de la mitjana
nacional que és d'un 10%; però no fa cap referència concreta a
Balears, sinó al conjunt Catalunya-Balears. No se sap si aquest
creixement és una mitjana entre Catalunya i Balears o situa les
dues comunitats amb el mateix creixement. Al mateix temps,
cal dir que es tracta d'una projecció, i les projeccions canvien
molt en funció de múltiples factors, per la qual cosa la
Conselleria de Treball i Formació treballa amb xifres reals,
amb dades oficials.
Tot i així, i sempre amb la validesa que té un estudi amb
aquestes limitacions, Mapower coincideix amb la conselleria
que la situació de l'ocupació i de l'atur, que als darrers quatre
anys amb el govern de pacte fou dolenta, millora. Així,
l'informe de Manpower posa de manifest que respecte del
trimestre anterior les previsions de contractació (augment de
plantilla) a la zona nord-est registren increments de tres punts
percentuals i que és l'única zona on es registren increments en
les previsions de contractació si es compara amb el trimestre
anterior.
Estam millorant la situació de l'ocupació respecte d'anys
anteriors i, en aquest sentit, les dades oficials de la Seguretat
Social ho reflecteixen. Enguany (fins abril) s'han creat més
llocs de treball, un total de 50.566, que als anys 2002 i 2003.
També les dades oficials de l'atur posen de manifest aquesta
millora amb un descens que no es donava als darrers tres anys.

Palma, 24 de maig del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Palma, 1 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

M)
A la Pregunta RGE núm. 1743/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a increment de
plantilles a les empreses de les Illes. (BOPIB núm. 36 de 2
d'abril del 2004).
El nombre de persones ocupades a les Illes Balears durant
els darrers deu anys ha registrat un increment sense precedents.
Segons dades de la Seguretat Social, el nombre de persones
ocupades a les Illes Balears ha passat de 267.490 el 1994 a
293.468 el 2003. Suposa un augment de l'ocupació de
+46,68% , és a dir, que s'han incorporat al mercat laboral
124.878 persones. Des del 1994 la població ocupada a les Illes
Balears no ha deixat de créixer encara que als darrers anys
aquest creixement ha estat molt menor.
Aquestes són les dades oficials. Dades que no són nostres,
però que pertanyen a un organisme oficial com és la Seguretat
Social i que es refereixen a persones amb noms i cognoms. No
són enquestes, ni projeccions ni previsions. Així doncs, els
empresaris de les Illes H an estat capaços de generar 124.878

N)
A la Pregunta RGE núm. 1760/04 , presentada per l'Hble
Sra. D iputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat
bàsica de salut de la Platja de Muro. (BOPIB núm. 36 de 2
d'abril del 2004).
La unitat bàsica de Platges de Muro fou remodelada i
ampliada l'any 2001, per la qual cosa des de la Gerència
d'Atenció Primària de Mallorca no s'ha demanat cap tipus
d'ampliació.
Referent a la dotació de personal, s'ha de fer constar que els
mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre, la ZBS
de Muro disposa d'un metge i d'una infermera per atendre la
població desplaçada de les UBS de Can Picafort, Son Serra de
Marina i Platges de Muro. En aquests moments es valora per
part de la Gerència d'Atenció Primària la possibilitat d'ampliar
aquesta cobertura en funció de les necessitats existents.
Palma, 12 de juny del 2004.
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La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 14 de maig del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

O)

S)

A la Pregunta RGE núm. 1892/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Setmana
Internacional de la Moda a Madrid (SIMM). (BOPIB núm. 37
de 14 d'abril del 2004).

A la Pregunta RGE núm. 1897/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a baixa del Bahía
Park. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

Les
darrera
Madrid
Balears

empreses de les Illes Balears que han assistir a la
edició de la Setmana Internacional de la M oda de
(SIMM) subvencionades pel G overn de les Illes
han estat 29.

No consta a la Conselleria de Turisme que l'hotel Bahía
Park tengui sentència ferma de clausura.
Palma, 14 de maig del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 19 de maig del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 2021/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a places anestesistes
a l'hospital Son Llàtzer. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del
2004).

Ordre de Publicació
P)

Durant el tercer trimestre de l'any 2004 està previst tenir la
plantilla al cent per cent.

A la Pregunta RGE núm. 1894/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a clausura de
l'hotel Bahía Park. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

No consta a la Conselleria de Turisme que l'hotel Bahía
Park tengui sentència ferma de clausura.
Ordre de Publicació
Palma, 14 de maig del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

U)
A la Pregunta RGE núm. 2022/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a quiròfans de Son
Llàtzer. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Ordre de Publicació

Situació actual: 9 quiròfans en funcionament.

Q)
A la Pregunta RGE núm. 1895/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obertura de
l'hotel Bahía Park. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

Actuacions previstes: en estudi, la posada en marxa d'un
nou quiròfan durant el quart trimestre del 2004.
Palma, 2 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

No consta a la Conselleria de Turisme que l'hotel Bahía
Park tengui sentència ferma de clausura.
Palma, 14 de maig del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
R)

A)

A la Pregunta RGE núm. 1896/04 , presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a execució de la
sentència de l'hotel Bahía Park. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril
del 2004).

SolAlicitud de convocatòria de sessió extraordinària i
urgent del Ple del Parlament de les Illes Balears (RGE núm.
3996/04).

No consta a la Conselleria de Turisme que l'hotel Bahía
Park tengui sentència ferma de clausura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
16 de juny del 2004, conformement amb el que disposen els
articles 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 61
i 95 del Reglament de la Cambra admeté a tràmit l' escrit de
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referència, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se sol Alicita la convocatòria d'una sessió
extraordinària i urgent del Ple de la Cambra, amb l'ordre del dia
següent:
1. Interpel Alació RGE núm. 3997/04, adreçada al conseller
d'Interior, sobre política general d'ajudes i els motius que
dugueren a finalitzar l'ajuda a Camariñas, així com les
irregularitats comeses pel seu equip des de la seva arribada a la
conselleria en relació amb aquesta línia d'ajuts.
2. Proposició no de llei RGE núm. 3998/04, relativa a
reprovació del conseller d'Interior.
Així mateix, la Mesa acordà d'elevar aquesta solAlicitud a la
consideració de la Diputació Permanent, en sessió inicialment
prevista per al proper dia 29 de juny, a les 12 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvis a la Comissió no permanent d'estudi de la millora
del finançament per part de l'Estat de les competències en
matèria d'Educació i de Sanitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4049/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual es comunica que el diputat Hble. Sr. Andreu Bosch i
Mesquida substituirà a la comissió de referència la Sra. Aina
Calvo i Sastre.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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. 1321. Proposicions no de llei davant comissió. Apartat
C) Punt 2:
On diu: "2. El Parlament de les Illes Balears farà un seguiment
..."
Ha de dir: 2. "El Govern de les Illes Balears farà un
seguiment ..."
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