
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  D.L.M.558-1983Fq.Con.núm. 33/28  3 de setembre del 2004 VI legislatura Núm. 51  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 4917/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a projectes

de la Fundació Consolat de Mar. 1641

B) RGE núm. 4919/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets dels Menors. 1641

C) RGE núm. 4920/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a abonament guarderia. 1641

D) RGE núm. 4961/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis de

la RPT. 1641

E) RGE núm. 4962/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides

pressupostàries de la Conselleria d'Interior. 1642

F) RGE núm. 4963/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis

d'ubicació de personal. 1642

G) RGE núm. 4964/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors

que han impartit els cursos de gestió d'emergències. 1642

H) RGE núm. 4965/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesos

pendents d'abonar al professorat. 1642

I) RGE núm. 4966/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits i

condicions legals de les noves instalAlacions de  l'EBAP. 1642

J) RGE núm. 4967/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges

realitzats pel conseller d'Interior a Madrid. 1642



1634 BOPIB núm. 51 -  3 de setembre del 2004

K) RGE núm. 4968/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits de

les persones que poden accedir als cursos de formació del mateix institut. 1642

L) RGE núm. 4969/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preus dels

cursos per a policies locals, bombers, personal de protecció civil i d'emergències en general. 1642

M) RGE núm. 4970/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aspirants

al curs de policia turística. 1643

N) RGE núm. 4971/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos gratuïts

de l'EBAP. 1643

O) RGE núm. 4972/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diplomes

expedits a l'EBAP. 1643

P) RGE núm. 4973/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de

millora i manteniment realitzades a la Conselleria d'Interior. 1643

Q) RGE núm. 4974/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a material

adquirit pel Servei de Protecció Civil. 1643

R) RGE núm. 4975/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera

quirúrgica. 1643

S) RGE núm. 4976/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera

quirúrgica. 1643

T) RGE núm. 4977/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera

quirúrgica. 1644

U) RGE núm. 4978/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera

quirúrgica. 1644

V) RGE núm. 4979/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera

quirúrgica. 1644

X) RGE núm. 4980/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

consulta. 1644

Y) RGE núm. 4981/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

consulta. 1644

Z) RGE núm. 4982/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

consulta. 1644

AA) RGE núm. 4983/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

consulta. 1644

AB) RGE núm. 4984/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

consulta. 1645

AC) RGE núm. 4985/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de

proves diagnòstiques. 1645

AD) RGE núm. 4986/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de

proves diagnòstiques. 1645

AE) RGE núm. 4987/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de

proves diagnòstiques. 1645

AF) RGE núm. 4988/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de

proves diagnòstiques. 1645

AG) RGE núm. 4989/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de

proves diagnòstiques. 1645



BOPIB núm. 51 -  3 de setembre del 2004 1635

AH) RGE núm. 4990/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. 1645

AI) RGE núm. 4991/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a Son

Dureta. 1646

AJ) RGE núm. 4992/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a Son

Llàtzer. 1646

AK) RGE núm. 4993/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

l'Hospital de Manacor. 1646

AL) RGE núm. 4994/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

l'Hospital de Can Misses. 1646

AM) RGE núm. 4995/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

l'Hospital Verge del Toro. 1646

AN) RGE núm. 4996/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

centres concertats a Menorca. 1646

AO) RGE núm. 4997/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

centres concertats a Eivissa. 1646

AP) RGE núm. 4998/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a Son Dureta. 1647

AQ) RGE núm. 4999/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a Son Llàtzer. 1647

AR) RGE núm. 5000/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. 1647

AS) RGE núm. 5001/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. 1647

AT) RGE núm. 5002/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. 1647

AU) RGE núm. 5003/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

centres concertats a Menorca. 1647

AV) RGE núm. 5004/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

centres concertats a Eivissa. 1647

AX) RGE núm. 5005/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Son

Dureta. 1648

AY) RGE núm. 5006/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Son

Llàtzer. 1648

AZ) RGE núm. 5007/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

l'Hospital de Manacor. 1648

BA) RGE núm. 5008/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Can

Misses. 1648

BB) RGE núm. 5009/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

l'Hospital Verge del Toro. 1648

BC) RGE núm. 5010/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a Son Dureta. 1648

BD) RGE núm. 5011/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a Son Llàtzer. 1648



1636 BOPIB núm. 51 -  3 de setembre del 2004

BE) RGE núm. 5012/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. 1649

BF) RGE núm. 5013/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a Can Misses. 1649

BG) RGE núm. 5014/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. 1649

BH) RGE núm. 5015/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions i

consulta fora d'horari laboral. 1649

BI) RGE núm. 5016/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i

intervencions fora d'horari laboral normal. 1649

BJ) RGE núm. 5017/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i/o

intervencions de Son Dureta. 1649

BK) RGE núm. 5018/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i

intervencions fora de centre. 1649

BL) RGE núm. 5019/04, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució.

1650

BM) RGE núm. 5020/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diagnòstics

tecnològics a certes empreses de Menorca. 1650

BN) RGE núm. 5021/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contradicció

en les actuacions del president del Govern en referència a la reforma de l'Estatut. 1650

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4907/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a ampliació de la Llei d'espais naturals protegits.

1650

B) RGE núm. 4914/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a retirada del recurs d'inconstitucionalitat contra

la Llei d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears. 1651

C) RGE núm. 4921/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a nou hospital de Son Dureta. 1651

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 1945/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a unificar els serveis

061 i 112. 1652

B) A la pregunta RGE núm. 1955/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a canvis de RPT.

1652

C) A la pregunta RGE núm. 1959/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a conveni amb

l'Ajuntament de Palma. 1652

D) A la pregunta RGE núm. 1991/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a serveis d'inspecció

per al compliment del Decret de riscos d'accidents amb substàncies perilloses. 1652

E) A la pregunta RGE núm. 1992/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pla de feina per al

compliment del Decret de riscos d'accidents amb substàncies perilloses. 1653

F) A la pregunta RGE núm. 2304/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions dins el

marc Espai de formació cultural. 1653

G) A la pregunta RGE núm. 2306/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions en

promoció exterior de la cultura. 1653

H) A la pregunta RGE núm. 2469/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nous plans

d'emergències. 1654



BOPIB núm. 51 -  3 de setembre del 2004 1637

I) A la pregunta RGE núm. 2470/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a normativa europea

sobre el control de líquids. 1654

J) A la pregunta RGE núm. 2478/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a requisits per participar

al darrer concurs de trasllats. 1654

K) A la pregunta RGE núm. 2487/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a màquines de Lototrot.

1654

L) A la pregunta RGE núm. 2488/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Lototrot a Menorca i a

Eivissa. 1654

M) A la pregunta RGE núm. 2489/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a  tsunamis. 1654

N) A la pregunta RGE núm. 2491/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a escala salarial.

1655

O) A la pregunta RGE núm. 2694/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a converses amb el sector

de màquines escurabutxaques. 1655

P) A la pregunta RGE núm. 2695/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a converses amb l'ONCE.

1655

Q) A la pregunta RGE núm. 2710/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a exclusió de Voltor.

1655

R) A la pregunta RGE núm. 2913/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a projectes d'inversió.

1655

S) A la pregunta RGE núm. 2914/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ingressos per alumnes

de l'EBAP. 1656

T) A la pregunta RGE núm. 2915/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ingressos per alumnes

de l'IBSP. 1656

U) A la pregunta RGE núm. 2923/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projecte Eurorregión.

1656

V) A la pregunta RGE núm. 3060/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb els plans

d'excelAlència. 1656

X) A la pregunta RGE núm. 3063/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a pla de xoc per recuperar

el mercat alemany. 1656

Y) A la pregunta RGE núm. 3064/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a Pla de marques.

1657

Z) A la pregunta RGE núm. 3066/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a pla de rutes cicloturístiques.

1657

AA) A la pregunta RGE núm. 3068/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a difusió del Pla de marques.

1657

4. INFORMACIONS

A) Cessament de personal eventual. 1658

B) Nomenament de personal eventual. 1658

C) Cessament de personal eventual. 1659

D) Nomenament de personal eventual. 1659

E) Cessament de personal eventual. 1660



1638 BOPIB núm. 51 -  3 de setembre del 2004

F) Nomenament de personal eventual. 1660



BOPIB núm. 51 -  3 de setembre del 2004 1639

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4917/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a projectes de la Fundació Consolat de Mar. (Mesa

d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4919/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Direcció General de l'Oficina de

Defensa dels Drets dels Menors. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4920/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a abonament guarderia. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 4961/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

canvis de la RPT. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4962/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

partides pressupostàries de la Conselleria d'Interior. (Mesa d'1

de setembre del 2004).

RGE núm. 4963/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

canvis d'ubicació de personal. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4964/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

professors que han impartit els cursos de gestió d'emergències.

(Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4965/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

mesos pendents d'abonar al professorat. (Mesa d'1 de setembre

del 2004).

RGE núm. 4966/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

requisits i condicions legals de les noves instalAlacions de

l'EBAP. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4967/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

viatges realitzats pel conseller d'Interior a Madrid. (Mesa d'1

de setembre del 2004).

RGE núm. 4968/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

requisits de les persones que poden accedir als cursos de

formació del mateix institut. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4969/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

preus dels cursos per a policies locals, bombers, personal de

protecció civil i d'emergències en general. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 4970/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

aspirants al curs de policia turística. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4971/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cursos gratuïts de l'EBAP. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4972/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

diplomes expedits a l'EBAP. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4973/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

obres de millora i manteniment realitzades a la Conselleria

d'Interior. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4974/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

material adquirit pel Servei de Protecció Civil. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 4975/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4976/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4977/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4978/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4979/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4980/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4981/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4982/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4983/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4984/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa d'1 de setembre del 2004).
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RGE núm. 4985/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4986/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4987/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4988/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4989/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4990/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4991/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Dureta. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4992/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Llàtzer. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4993/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa d'1 de setembre

del 2004).

RGE núm. 4994/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 4995/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 4996/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 4997/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 4998/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa

d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4999/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa

d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5000/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de

Manacor. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5001/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de Can

Misses. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5002/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Verge del

Toro. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5003/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5004/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5005/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Dureta. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5006/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Llàtzer. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5007/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 5008/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Can Misses. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5009/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa d'1 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5010/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 5011/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 5012/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).
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RGE núm. 5013/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Can Misses. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 5014/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5015/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5016/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions fora d'horari laboral normal. (Mesa d'1 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5017/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes

i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 5018/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions fora de centre. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5019/04, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i

Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat

d'execució. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5020/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a diagnòstics tecnològics a certes empreses de Menorca. (Mesa

d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 5021/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a contradicció en les actuacions del president del Govern en

referència a la reforma de l'Estatut. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

Palma, a 1 de setembre 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 a la Conselleria de Relacions Institucionals

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes està impulsant la Fundació Consolat de

Mar?

Palma, a 28 de juliol 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 a la Conselleria de Presidència i Esports del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Actuacions dutes a terme per la Direcció General de Defensa

dels Drets dels Menors des del 30 de febrer del 2004 fins a

l'actualitat.

Palma, a 28 de juliol del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quantes solAlicituds hi ha d'abonament guarderia i quantes

s'han atorgat des de la primera convocatòria fins a dia d'avui?

Palma, a 28 de juliol del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.

Relació de tots els canvis de la RPT de la Conselleria

d'Interior des del juliol del 2003 fins al 31 de març del 2004,

indicant les dates i el dia de la seva publicació en el BOIB.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació de les quantitats gastades, quantitats reservades i

quantitats disponibles de totes les partides pressupostàries de la

Conselleria d'Interior en data 1 de març del 2004.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:
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Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació de tots els canvis d'ubicació del personal que presta

els seus serveis al Servei de Joc, des de l'1 de juliol del 2003

fins al 31 de març del 2004, incloent els interins, amb explicació

de motius.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació dels noms dels professors, indicant la seva titulació,

que han impartit els cursos de gestió d'emergències durant l'any

2004.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació dels mesos pendents d'abonar al professorat que ha

impartit els cursos de gestió d'emergències durant l'any 2004 al

dia d'avui.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Les noves instalAlacions de l'EBAP compleixen tots els

requisits i les condicions legals?

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació de tots els viatges realitzats pel conseller d'Interior

a Madrid a càrrec del pressupost de la conselleria i el seu motiu,

des de juliol del 2003 fins a abril del 2004.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació dels requisits de les persones que poden accedir als

cursos de formació de l'EBAP.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació dels preus dels cursos per a policies locals, bombers,

personal de protecció civil i d'emergències en general.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació de tots els aspirants al curs de policia turística que

reunien totes les condicions exigides a les bases i superaren

totes les proves que apareixen a les bases.
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Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Quins són els cursos de l'EBAP gratuïts i quins s'han de fer

abonant el seu import?

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Relació de tots els diplomes que s'han expedit entre els

mesos de novembre del 2003 i dia 30 d'abril del 2004, indicant

a quin curs es refereix, el nombre d'alumnes aptes de cada un,

i distribuïts per poblacions a les quals treballen a les Illes

Balears.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de totes les obres de millora i manteniment

realitzades a la Conselleria d'Interior des del juliol del 2003 fins

al dia d'avui, indicant empresa que les ha realitzat, partides,

tipus de contracte, data de finalització i el seu contingut, amb

indicació, en el cas de no haver-se iniciat la seva tramitació, del

motiu pel qual no s'ha realitzat.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de l'import de tot el material adquirit pel Servei de

Protecció Civil des del 3 de juliol del 2003 fins avui.

Palma, a 29 de juliol del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

a 31 de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol 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.

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

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

a 31 de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol 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.

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

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

31 de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

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

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

a 31 de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol 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.

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

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

a 31 de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol 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.

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

Dureta, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de juliol

del 2004.

Palma, a 31 de juliol 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.

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

Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de juliol

del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Número de malalts en llista d'espera per consulta a l'Hospital

de Manacor, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de

juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Número de malalts en llista d'espera per consulta a l'Hospital

Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de

juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Número de malalts en llista d'espera per consulta a l'Hospital

de Can Misses, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de

juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, TAC helicoidal, mamografia i RNM a l'Hospital Verge
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del Toro, indicant l'espera màxima, referit a 31 de juliol del

2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, TAC helicoidal, mamografia i RNM a l'Hospital de

Manacor, indicant l'espera màxima, referit a 31 de juliol del

2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, TAC helicoidal, mamografia i RNM a l'Hospital de Son

Llàtzer, indicant l'espera màxima, referit a 31 de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, TAC helicoidal, mamografia i RNM a l'Hospital de Son

Dureta, indicant l'espera màxima, referit a 31 de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, TAC helicoidal, mamografia i RNM a l'Hospital de Can

Misses, indicant l'espera màxima, referit a 31 de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ib-

salut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 de juliol

del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades per

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

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

a centres concertats de Menorca durant el mes de juliol del

2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades per

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

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

a centres concertats d'Eivissa durant el mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada extraordinària

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

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

referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada extraordinària

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

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

referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de

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

de Manacor, referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de

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

de Can Misses, referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de

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

Verge del Toro, referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de

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

concertats a Menorca el mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada extraordinària

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

tres i sis mesos i més de sis mesos a centres concertats a Eivissa

el mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

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

al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

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

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

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

al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

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

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

al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

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

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

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

al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

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

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

i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital Verge del Toro,

referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

Dureta el mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

Llàtzer, referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

l'Hospital de Manacor, referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

Misses, referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

l'Hospital Verge del Toro, referit al mes de juliol del 2004.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les consultes i intervencions

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

centre fora de l'horari laboral ("peonadas") distribuït per serveis

clínics durant el mes de juliol del 2004?

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser el cost de les consultes i per intervencions

realitzades pel personal de l'Hospital de Can Misses fora de

l'horari laboral ("peonadas") durant el mes de juliol del 2004,

distribuït per serveis?

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

intervencions a l'Hospital de Son Dureta per personal del centre,

fora de l'horari laboral normal ("peonadas") durant el mes de

juliol del 2004, distribuït per serveis?

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

intervencions realitzades per personal de l'Hospital Verge del

Toro fora del centre, "peonadas", (C.S. Canal Salat, Centre de

Medicina Avançada i Clínica Menorca) durant el mes de juliol

del 2004, distribuït per serveis?

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'estat d'execució del capítol d'inversions reals

(16.441.862,07 i) codi: PA PC/2, de l'empresa pública

SEMILLA SA? Detallat per programa, article i subconcepte.

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller d'Economia, Hisenda i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

En referència als 26 diagnòstics tecnològics a certes

empreses de Menorca:

a. Quina és la conclusió que ha tret el Govern?

b. Quines mancances o necessitats ha detectat el Govern que

tenen les empreses?

c. Com creu el Govern que se'ls pot donar suport?

d. Quines mesures de suport prendrà de caràcter immediat?

Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons declaracions del president del Govern de les Illes

Balears, a la reunió amb el president del Govern de l'Estat va dir

que si hi havia reforma d'estatuts "hauria de cercar el consens

entre els dos principals partits d'àmbit estatal". Per què el

president del Govern de les Illes Balears no és conseqüent amb

les seves declaracions i, en lloc de cercar el consens entre els

partits majoritaris de les Illes Balears, elabora unilateralment un

text de reforma de l'Estatut, actuant així en sentit contrari a les

seves declaracions?
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Palma, a 31 de juliol del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4907/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ampliació de la Llei d'espais naturals

protegits, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió

d'Ordenació Territorial. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

RGE núm. 4914/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

N a c io n a l i s ta ,  r e l a t i v a  a  r e t i r a d a  d e l  r e c u r s

d'inconstitucionalitat contra la Llei d'ordenació de l'activitat

comercial a les Illes Balears, amb solAlicitud de tramitació

davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'1 de setembre del

2004).

RGE núm. 4921/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a nou hospital de Son Dureta, amb

qualificació de tramitació davant la Comissió no Permanent de

Salut. (Mesa d'1 de setembre del 2004).

Palma, a 1 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Ordenació Territorial.

La Llei d’espais naturals de les Illes Balears de l’any 1991

i les reformes aprovades els anys 1999 i 2000 varen suposar la

protecció d’una part important del territori de les Illes Balears.

Tretze anys després, una vegada constatada la bondat de la llei,

és el moment d’abordar l’ampliació dels espais protegits a dos

nivells: tornant a incloure les zones que l’any 1992 varen ser

excloses i incorporant-hi altres espais que, en el seu moment, no

varen ser considerats. En conjunt són zones d’alt valor ecològic

i paisatgístic que poden degradar-se, ja sigui per noves

edificacions, obertura de camins o per usos nocius per a

l’entorn.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa

Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar

un projecte de llei de reforma de la Llei d’espais naturals que

inclogui, com a mínim, els espais següents:

Illa de Mallorca:

- Maristany (Alcúdia)

- Marines de Montblanc i Bincaubell (Santa Margalida,

Maria, Petra i Ariany)

- Cala Petita (Manacor)

- Barranc del torrent de na Llebrona i Ses Talaioles

(Manacor)

- Serra de s’Ermita, Puig de So n’Amoixa i Llodrà

(Manacor)

- Ses Fontanelles (Palma)

- Costers de Na Burguesa (Calvià)

- Son Muntaner, Son Puigdorfila i Son Vida (Palma)

- Gaieta Gran (Sa Pobla)

- Es Turó (Felanitx)

- Cala Falcó (Calvià)

- Sant Miquel (Montuïri)

Illa d’Eivissa:

- Cala d’Hort (Sant Josep de Sa Talaia)

- Sa Caleta (Sant Josep de Sa Talaia)

- Puig d’en Palleu o serra de sa Cova Santa (Sant Josep de

Sa Talaia)

- Els Amunts (Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des

Riu i Sant Joan de Labritja)

- Puig d’en Fita (Santa Eulària des Riu)

- Es Prat de Vila o ses Feixes de Vila (Eivissa)

- Es Prat de ses Monges o ses Feixes de Talamanca

(Eivissa).

Palma, a 28 de juliol del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Economia.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article

10 estableix: “La comunitat autònoma té competència exclusiva

en les matèries següents:

...38. Comerç interior, sense perjudici de al política general

de preus, de la lliure circulació de béns en el territori de l’Estat

i de la legislació sobre defensa de la competència”.

En el marc d’aquesta competència exclusiva del nostre

Estatut, que atorga capacitat legislativa plena al Parlament de

les Illes Balears, el 15 de juny del 2001 s’aprova la Llei

d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, una llei

que va ser recorreguda davant el Tribunal Constitucional pel

Govern de l’Estat espanyol per considerar que envaeix

competències que la Constitució reserva a l’Estat.

Un dels punts de major conflictivitat competencial és el que

regula l’oberta dels comerços en festius i els horaris comercials,

que l’Estat considera que són de la seva competència. Malgrat

tot, el títol competencial del nostre Estatut és prou clar, i atorga

a les Illes Balears capacitat legislativa plena excepte en aquelles

tres matèries que cita l’article 38. És evident que la regulació

d’horaris i festius no interfereix en la política general de preus,

no impedeix ni dificulta la lliure circulació de béns en el

territori de l’Estat, i no disminueix la capacitat legislativa de

l’Estat sobre defensa de la competència. I no hem d’oblidar que

l’Estatut d’Autonomia té rang de llei orgànica.
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D’altra banda, la no utilització per part del conseller titular

de Comerç de la capacitat normativa en matèria de regulació de

festius ha originat a les Illes Balears confusió i conflictivitat, ja

que les grans empreses de distribució comercial no han respectat

un suposat acord tàcit mitjançant el qual únicament s’obririen

cinc festius.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del PSM-

Entesa Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

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

retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 11/2001, de

15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes

Balears.

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

Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears a aplicar

l’article 20.2 de la Llei d’ordenació de l’activitat comercial a les

Illes Balears, per tal de determinar els festius hàbils per a

l’activitat comercial.

Palma, a 28 de juliol del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals.

El dret a la salut dels ciutadans esdevé en el deure de les

administracions d’oferir uns serveis públics de qualitat per fer-

lo efectiu.

Les Illes Balears han patit històricament un dèficit en

inversions; aquest dèficit és especialment greu en aquells àmbits

que afecten la qualitat de vida dels ciutadans, com és el cas de

la sanitat.

Ningú no qüestiona, actualment, la necessitat urgent de tenir

un nou hospital de referència que substitueixi l’actual Son

Dureta per donar cobertura a les necessitats de tots els habitants

i visitants d’aquestes illes.

De fet ja fa temps que els responsables de l’Administració

sanitària a les Illes Balears, abans i després de la transferència

de les competències, optaren per la construcció d’un nou

hospital en lloc de reformar l’actual. Els responsables de

l’INSALUD convocaren el concurs per a l’elaboració del

projecte i el va adjudicar l’Administració autonòmica.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

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

Balears a recuperar el projecte existent de construcció del nou

hospital de referència en el mateix solar que l’actual Son

Dureta.

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

finançar la construcció d’aquest projecte d’hospital de

referència.

Palma, a 23 de juliol del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 1945/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a unificar els

serveis 061 i 112. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

La coordinació de la Gerència del 061 i la Direcció General

d'Emergències deu ser una aspiració i al mateix temps una

exigència, sobretot després de l'entrada en vigor del Decret

8/2004, de 23 de gener, pel qual es desenvolupen determinats

aspectes de la Llei d'ordenació d'emergències de les Illes

Balears, ja que està prevista la participació de l'Ib-salut, en

general, i del Servei 061, en particular, en el ple de la Comissió

d'Emergències i Protecció i en comitès tècnics.

Els serveis oferts pel 061 no es limiten únicament a la

distribució d'ambulàncies medicalitzades o sense medicalitzar,

sinó que estan dotats de capacitat resolutiva a distància davant

determinades necessitats sanitàries en funció del nivell de

complexitat de la demanda realitzada.

Per millorar la comunicació entre els dos serveis es té

prevista la colAlocació d'una terminal informàtica de 112 en la

central de coordinació sanitària, la qual cosa suposa una

important millora per a la intercomunicació entre ambdós

serveis amb la reducció del temps de resposta i comunicació

entre els serveis d'assistència sanitària i la Direcció General

d'Emergències.

Palma, 11 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Com a conseqüència de diferents reunions mantingudes amb

representants d'aquesta conselleria i la Conselleria de Salut i

Consum els darrers mesos, l'empresa concessionària del sistema

integral de gestió d'emergències (SEIB 112) s'està instalAlant

una terminal del sistema a la sala de coordinació del 061, on un

operador introduirà les dades relatives als incidents que es vagin

produint.

Així mateix s'ha organitzat un grup de treball format per

representants dels dos organismes per tal de dissenyar una

passarelAla tecnològica que permeti el transvasament

automatitzat de les dades que es considerin necessàries per

realitzar un seguiment i una coordinació de les emergències.

Marratxí, 22 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.
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Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 1955/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a canvis de

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

Totes les modificacions de la relació de llocs de treball,

funcionaris i laborals, vénen publicades als corresponents

butlletins oficials de les Illes Balears.

Marratxí, 9 d'agost del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 1959/04, presentada per l'Hble.

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

amb l'Ajuntament de Palma. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del

2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria

General no consta que s'hagi signat cap conveni amb

l'Ajuntament de Palma perquè el seu personal participi en la

realització de determinades tasques a l'edifici de la Conselleria

d'Interior.

No obstant això, tots els funcionaris públic de qualsevol

administració poden participar en aquelles reunions convocades

a l'efecte per la Conselleria d'Interior.

Marratxí, 16 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 1991/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a serveis

d'inspecció per al compliment del Decret de riscos d'accidents

amb substàncies perilloses. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del

2004).

Els serveis que es dedicaran a la inspecció de les empreses,

les entitats i els organismes que han de complir el Decret de

mesures de control dels riscos en accidents greus amb

substàncies perilloses són els propis de la Direcció General

d'Emergències i les empreses acreditades que a tal efecte es

contractin per part de la Conselleria d'Interior.

Marratxí, 26 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 1992/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pla de

feina per al compliment del Decret de riscos d'accidents amb

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

El pla de feina que se segueix a la Conselleria d'Interior per

fer efectiu el desenvolupament del Decret de mesures de control

dels riscos en accidents greus amb substàncies perilloses és el

següent:

- Mantenir reunions de coordinació amb altres serveis

d'inspecció del Govern de les Illes Balears.

- Implantar els plans d'emergències exteriors de CLH Son

Banya, GESA Cas Tresorer i Repsol Alcúdia.

- Impulsar un programa de comunicació pública

d'informació a la població.

Marratxí, 26 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 2304/04, presentada per l'Hble.

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

dins el marc Espai de formació cultural. (BOPIB núm. 38 de

23 d'abril del 2004).

Les actuacions realitzades per la Conselleria d'Educació i

Cultura dins el marc de l'Espai de formació cultural des del dia

1 de setembre del 2003 fins al dia 15 d'abril del 2004 són les

següents:

- Des d'espai Formació Cultural (situat a la Casa de Cultura

de Palma), atenció de les consultes relacionades amb aspectes

culturals de les Illes Balears.

- Amb relació a la biblioteca especialitzada en gestió cultural

i patrimonial, increment del fons bibliogràfic, catalogació de les

noves adquisicions, com també servei de consulta i de préstec

per a totes les persones interessades.

- Recollida i correcció lingüística dels articles presentats

pels conferenciants al curs "Cultures patrimonialitzades.

Recerca i interpretació en la gestió del patrimoni etnològic" (fet

durant els mesos de maig i juny del 2003) per a la posterior

consulta a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Cultura.

- Participació a les Jornades de les associacions d'artistes

visuals d'Espanya que tingueren lloc el mes de desembre del

2003 al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma.

- Inscripció dels responsables de l'espai de Formació

Cultural a "Interacció '04. Vers una agenda 21 de la cultura",

jornades organitzades pel Centres d'Estudis i Recursos Culturals

de la Diputació de Barcelona, per tal de conèixer, d'una banda,

la dimensió cultural contemporània des de múltiples

perspectives i, per l'altra, un nou model de gestió.

- Comanda de l'estudi de millora i actualització de l'inventari

d'equipaments culturals de les Illes Balears.

- Preparació amb els responsables de la Conselleria

d'Educació i Cultura i de Sa Nostra de les activitats i actuacions

previstes durant l'any 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

G)
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A la pregunta RGE núm. 2306/04, presentada per l'Hble.

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

en promoció exterior de la cultura. (BOPIB núm. 38 de 23

d'abril del 2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura disposa d'un projecte

d'inversió de promoció i projecció exterior de la cultura amb

l'objectiu de donar suport i projectar cap a l'exterior els

productors culturals de les Illes, així com d'augmentar les

activitats i manifestacions culturals i artístiques per tal de

promoure i difondre la cultura de les Illes Balears. Impulsar els

intercanvis culturals i efectuar i coordinar les activitats i els

programes de promoció de la cultura de les Balears a les Illes,

entre les Illes i a l'exterior.

Pel que fa a les actuacions realitzades des del dia 1 de

setembre fins al dia 15 d'abril són les següents:

- Participació al Festival de Curtmetratges de Cinema de les

Illes Balears, organitzat per l'Associació per a la Promoció de la

Comunicació i de les Arts visuals (APCA), agost-setembre del

2003.

- ColAlaboració a la VIII edició del Festacarrer a Ondara, de

l'1 al 14 de setembre del 2003.

- Participació a la 23a edició de la Fira de Teatre de Tàrrega,

del 10 al 14 de setembre del 2003.

- Marcat de la Música Viva de Vic, del 25 al 28 de setembre

del 2003, amb la presència de cinc grups de les Illes Balears i

amb el muntatge d'un estand del Govern per promocionar els

grups musicals de les Illes.

- ColAlaboració de la Direcció General de Cultura i del

Consorci per al foment de l'ús de la llengua catalana a

l'exposició "La mirada transmutada. Pep Canyelles, Paco

Espinosa, Francesca Martí, Ramírez Suassi". Munic, octubre i

novembre del 2003.

- ColAlaboració al V Festival Internacional de Cinema

(FESYCO), desembre del 2003.

- Participació amb el Cercle Artístic de Ciutadella per al

premi Born de teatre 2003.

- Presència a la fira de música internacional MIDEM de

Canes, del 25 al 29 de gener del 2004, en colAlaboració amb

l'Institut Ramon Llull.

- Participació a les festes de "Sa Pobla a Gràcia 2004", 29,

30 i 31 de gener.

- Assistència i suport dels galeristes de les Illes Balears a la

Fira ARCO, 11, 12 i 13 de febrer del 2004.

- Participació a la VI Mostra Internacional d'Improvisadors

al Teatre Municipal de Manacor, 18, 19 i 20 de març del 2004.

Programa d'exposicions:

- Art Jove, Premis 2003. Espai Mallorca a Barcelona, del 9

de setembre al 10 d'octubre del 2003.

- Dos amics de 20 anys. Universitat de Barcelona, del 27 al

9 d'octubre del 2003. Claustre del monestir de Sant Cugat del

Vallès, del 12 al 30 de novembre del 2003.

- Galicia vista con ojos de joven. Lugo, del 15 de desembre

del 2003 al 10 de gener del 2004.

- Com es fan les imatges. Das Mallorca Atelier.

Kunstmuseum de Bonn, del 17 de desembre del 2003 al 15 de

febrer del 2004.

- Art Emergent I. Espai Mallorca a Barcelona, gener del

2004. Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, febrer del 2004.

- Xam sobre paper. Galeria Dionís Bennàssar a Madrid, de

l'11 de febrer al 3 de març del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 2469/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nous plans

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

Tal com va anunciar la Conselleria d'Interior, en un termini

aproximat de sis mesos es tenia la previsió de tenir elaborada la

majoria dels plans especials prevists a la legislació en matèria

d'emergències.

Així, es troben ja redactats els plans especials de riscs

d'incendis forestals, d'inundacions, de transport de mercaderies

perilloses i de riscs sísmics. Aquests plans especials es troben

actualment en fase d'exposició pública i poden ser consultats a

la pàgina web de la Conselleria d'Interior.

Així mateix es disposa ja d'un esborrany dels plans especials

relatius a contaminació d'aigües marines, de seguretat en

muntanya i de seguretat en platges.

Cal dir, finalment, que s'han aprovat els plans d'emergència

dels ports d'Alcúdia i d'Eivissa.

Marratxí, 22 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 2470/04, presentada per l'Hble.

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

europea sobre el control de líquids. (BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

Els expedients que inicia la Unió Europea tenen com a

interlocutors els estat membres i no les regions, els

departaments, les comunitats autònomes o altres entitats

semblants.

Aquest expedient ve motivat perquè la comunitat autònoma

de les Illes Balears, entre d'altres, no havia dut a terme la

transposició de la normativa europea sobre el control de líquids

(SEVESO II).

Marratxí, 9 d'agost del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 2478/04, presentada per l'Hble.

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

per participar al darrer concurs de trasllats. (BOPIB núm. 39

de 30 d'abril del 2004).

Els requisits per participar al darrer concurs de trasllats de

desembre del 2003 són els que figuren a la Resolució de 16 de

desembre del 2003, i d'acord amb l'esmentada resolució
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correspon a les diferents comissions tècniques de valoració

valorar els mèrits alAlegats pels concursants i dur a terme la

proposta per a cada lloc de treball inclòs a la convocatòria, de

nomenament del candidat que hagi obtingut major puntuació.

Marratxí, 27 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 2487/04, presentada per l'Hble.

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

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

La instalAlació de les màquines de Lototrot/Promotrot es

durà a terme als llocs previstos al contracte de concessió, si bé

la legislació reguladora de la Lototrot/Promotrot permet la seva

instalAlació a altres llocs.

Marratxí, 2 d'agost del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 2488/04, presentada per l'Hble.

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

Menorca i a Eivissa. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

En el cas que els consells insulars de Menorca i d'Eivissa i

Formentera estiguin interessats en posar en funcionament el joc

de la Lototrot s'hauran de crear els respectius consorcis de joc

hípic.

No obstant això hi ha la possibilitat que el Govern de les

Illes Balears, fent ús de les seves competències, ho gestioni

directament.

Marratxí, 2 d'agost del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 2489/04, presentada per l'Hble.

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

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

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció

General d'Emergències, les localitzacions orientades al sud i la

zona de llevant de Mallorca.

Marratxí, 22 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 2491/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a escala salarial.

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

La política retributiva de funció pública, inclosa la dels

membres del Govern de les Illes Balears, es du a terme en el

marc i a l'empara dels pressupostos generals de la comunitat

autònoma.

Marratxí, 16 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 2694/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a converses amb

el sector de màquines escurabutxaques. (BOPIB núm. 40 de 7

de maig del 2004).

El Govern ha mantingut diverses reunions i contactes

informals amb les entitats, els organismes i les empreses

relacionades amb la posada en marxa de la Lototrot/Promotrot.

Palma, 20 d'agost del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 2695/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a converses amb

l'ONCE. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

El conseller d'Interior va mantenir el passat 29 d'abril

conversa amb l'ONCE, durant la qual es va tractar el

procediment iniciat per a l'adjudicació del concurs de la

Lototrot/Promotrot del Consorci del Joc Hípic de Mallorca. La

reunió fou solAlicitada per l'ONCE.

Marratxí, 16 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 2710/04, presentada per l'Hble.

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

Voltor. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears assumeix

l'obligació de garantir i desenvolupar la xarxa de transport,

distribució, contribució i difusió dels senyals de ràdio i televisió

de les Illes Balears, així com, en funció del compromís assumit

pel Govern de les Illes Balears, de garantir la recepció dels

senyals autonòmics de Televisió de Catalunya i València (no del

País Basc), la qual cosa resulta lògica que s'efectuï de manera

directa -una vegada resoltes les deficiències tècniques- per la

infraestructura autonòmica pública.

La prestació del servei per l'entitat Voltor, que la realitzava

amb caràcter subsidiari mentre el Govern no disposés d'una

xarxa de televisió corporativa pròpia, deixa de tenir prioritat, ja

que s'ha de protegir l'interès públic prioritàriament, que obliga

a la màxima qualitat i eficiència en la prestació del servei.
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Al mateix temps el mateix conveni signat amb la Generalitat

de Catalunya el dia 7 de maig establia ja en la seva clàusula 3:

"En la mesura que no suposi una contradicció amb les bases

jurídiques i tècniques licitades ni un perjudici per a l'entitat

seleccionada, es prendran en consideració les infraestructures ja

existents".

Per tot això i una vegada adjudicat el concurs per a la

"contractació del servei portador suport consistent en la

contribució, distribució i difusió dels senyals dels canals de

televisió i ràdio autonòmics", han resultat adjudicatàries les

companyies Telefònica d'Espanya SAU i Difusión Digital,

Sociedad de Telecomunicaciones SA (Tradia).

Palma, 3 d'agost del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 2913/04, presentada per l'Hble.

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

d'inversió. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

Els projectes d'inversió existents a la Conselleria d'Interior

a dia d'avui són els següents:

- Activitats d'assessorament i formació de les corporacions

locals.

- Formació de voluntaris de protecció civil i ONG en

matèria d'emergències.

- Gestió de les emergències de les Illes Balears.

- Millora de la gestió administrativa del servei de joc.

- Ordenació d'emergències de les Illes Balears.

- Registre general de personal de la comunitat autònoma de

les Illes Balears.

- Seguretat als edificis i béns de la comunitat autònoma de

les Illes Balears.

- Plans especials d'emergències.

- Pla de formació general per al 2004.

- Política integral en matèria de formació d'agents de policia

local i emergències.

- Formació en llengües europees.

- Projectes per facilitar l'accés a l'ocupació de persones amb

discapacitat a les illes d'Eivissa, Menorca i Mallorca.

Marratxí, 9 d'agost del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 2914/04, presentada per l'Hble.

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

per alumnes de l'EBAP. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del

2004).

Atès el gran volum físic de la documentació solAlicitada i el

caràcter personal d'alguna de les dades, us comunico que

aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr. Josep Antoni

Diéguez i Seguí, perquè pugui fer-hi les consultes que consideri

oportunes i se li pugui facilitar la informació que requereixi, a

les dependències de l'Escola Balear d'Administració Pública,

carrer Francesc Salvà, s/n, 07009, Es Pinaret, Marratxí. Telèfon

971176400.

Marratxí, 27 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 2915/04, presentada per l'Hble.

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

per alumnes de l'IBSP. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del

2004).

Atès el gran volum físic de la documentació solAlicitada i el

caràcter personal d'alguna de les dades, us comunico que

aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr. Josep Antoni

Diéguez i Seguí, perquè pugui fer-hi les consultes que consideri

oportunes i se li pugui facilitar la informació que requereixi, a

les dependències de l'Escola Balear d'Administració Pública,

carrer Francesc Salvà, s/n, 07009, Es Pinaret, Marratxí. Telèfon

971176400.

Marratxí, 27 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 2923/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projecte

Eurorregión. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

El Govern de les Illes Balears creu positiu participar en el

projecte Eurorregión basant-se en criteris econòmics de

sinergies empresarials i principalment davant futurs projectes

europeus.

En aquest sentit s'han produït converses entre la Generalitat

de Catalunya i el Govern de les Illes Balears amb la finalitat

d'impulsar aquest projecte d'Eurorregión.

Palma, 30 de juliol del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 3060/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb

els plans d'excelAlència. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del

2004).

Us tramet, adjuntes, còpies acarades dels quadres de

despeses previstes i efectuades en els projectes dels plans

d'excelAlència del Port de Sóller, la Platja de Palma, Porto

Cristo, Sant Lluís-Punta Prima i Sant Josep-Cala d'en Bou.

Dels plans d'excelAlència de Porto Cristo i Cala d'en Bou

només hi ha l'acta de la reunió dels representants de les parts

signants del futur conveni, on s'enumeren les actuacions

previstes en la primera anualitat.
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Palma, 12 de juliol del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Les còpies adjuntes a la resposta queden dipositades al

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

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 3063/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a pla de xoc per

recuperar el mercat alemany. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig

del 2004).

Les accions realitzades en compliment del pla de xoc per

recuperar la quota de mercat alemany es concreten en la

subscripció dels següents convenis:

- Conveni de cooperació promocional amb Thomas Cook:

997.600 i.

- Conveni de cooperació promocional amb TUI Deutchland:

1.160.000 i.

La realització dels següents congressos:

- Congrés de la DRV. És la tercera vegada que se celebra a

Palma de Mallorca. Estava previst realitzar-lo a Palma l'any

2005 però es va avançar al 2004 per recuperar el mercat

alemany: 700.000 i.

- Congreso de la FWW. Congrés d'agents de viatges i edició

especial de la revista: 174.000 i.

L'edició a fires s'adjunta en el quadre 1, i l'atenció a

periodistes s'adjunta en el quadre 2.

Palma, 22 de juliol del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Els quadres adjunts a la resposta queden dipositats al

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

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 3064/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a Pla de marques.

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

Reunions amb 67 municipis de les Illes Balears, de l'1/10/03

fins al 15/06/04. Personal/institució: Miguel Hernández Magán,

Juan José Calvo Quiroga, Marian Castell Polo, Gaspar

Rodríguez i Juan Estarellas. Objectiu: Donar a conèixer els

"productes estrella" als diferents municipis de les Balears i

aconseguir més adhesions d'establiments.

Reunions amb associacions hoteleres, de l'1/10/03 fins a

l'1/07/04. Personal/institució: Miguel Hernández Magán, Juan

José Calvo Quiroga, Marian Castell Polo i Gaspar Rodríguez.

Objectiu: Donar a conèixer els "productes estrella" als diferents

municipis de Balears i aconseguir més adhesions d'establiments.

Reunions amb associacions de restauració i sales de festes,

de l'1/01/04 fins a l'1/07/04. Personal/institució: Miguel

Hernández Magán, Juan José Calvo Quiroga, Marian Castell

Polo i Gaspar Rodríguez. Objectiu: Donar a conèixer els

"productes estrella als diferents municipis de les Balears i

aconseguir més adhesions d'establiments.

Visites revisió d'acreditacions "productes estrella", de

l'1/10/03 fins al 12/07/04. Personal/institució: Juan José Calvo

Quiroga. Objectiu: Revisió i informació de totes les

acreditacions temporals als establiments de la plataforma

comercial.

Fira de CONFEX (Convencions i golf) a Anglaterra, del 23

al 27/02/04. Personal/institució: Juan José Calvo Quiroga.

Objectiu: Comercialització i reunions amb agents de viatges

especialitzats.

Fira de Salon Mondial du Tourisme a França, de l'11 al

14/03/04. Personal/institució: Juan José Calvo Quiroga.

Objectiu: Comercialització dels productes especialitzats d'IQT.

Fira Golf Reisen, del 21 al 25/01/04. Personal/institució:

Marian Castell. Objectiu: Comercialització i reunions amb

agents de viatges especialitzats.

Workshop, dia d'Espanya, a França, del 8 a l'11/03/04.

Personal/institució: Juan José Calvo Quiroga. Objectiu:

Comercialització i reunions amb agents de viatges

especialitzats.

Fira EMIF a Bèlgica, 17 i 18/03/04. Personal/institució: Juan

José Calvo Quiroga. Objectiu: Comercialització i reunions amb

agents de viatges especialitzats.

Reunions de participació dins el Pla Màrqueting Illes

Balears 2005-2010, de l'1/03/04 fins a l'1/10/04.

Personal/institució: IQT. Objectiu: Participació dins la

comercialització de les marques "Illes Balears" per a tots els

productes especialitzats de l'Institut.

Altres fires especialitzades, tot l'any 2004.

Personal/institució: IQT-IBATUR. Objectiu: Promoció dels

fulletons dels "productes estrella".

Palma, 22 de juliol del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

Z)

A la pregunta RGE núm. 3066/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a pla de rutes

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

Les actuacions duites a terme durant l'any 2004 amb relació

al Pla de rutes cicloturístiques són:

- Signatura de convenis per al manteniment de les rutes

cicloturístiques amb els diferents ajuntaments implicats en el

projecte.

- SolAlicitud de llicències pertinents.

- Obertura dels expedients corresponents per dur a terme la

contractació de les rutes cicloturístiques.
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Palma, 12 de juliol del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 3068/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a difusió del Pla

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

Les actuacions realitzades aquest darrer any per

promocionar el Pla de qualitat i de productes són les següents:

Promoció interna

- Reunions informatives i convenis de colAlaboració amb els

67 municipis de les Illes Balears.

- Reunions informatives i convenis de colAlaboració amb

associacions i federacions d'empresaris turístics (hoteleria,

restauració, sales de festes, nàutica, etc.)

- Publitrameses periòdiques a tots els hotels integrants de la

plataforma comercial amb solAlicituds de grups i informació

pràctica sobre els productes especialitzats.

- Subministrament de fulletons dels productes a tots els

interessats (oficines d'informació turística, associacions

hoteleres, hotels integrats en la plataforma comercial i altres).

- Revisió i informació interna sobre canvis efectuats en els

productes estrella als hotels que pertanyen a la plataforma

comercial.

- Altres visites comercials a entitats interessades en els

productes estrella (auditoris, centres de salut, etc.)

- Creació i ampliació dels productes estrella que hi ha

(convencions, benestar integral, restauració, oferta

complementària).

Promoció externa

- Assistència a fires internacionals per a la comercialització

dels productes estrella (CONFEX, Salon Mondial du Tourisme,

EMIF, etc.)

- Tramesa d'informació i fulletons als agents de viatges dels

països d'origen.

- Publitrameses a agents interessats en els productes estrella.

- Presentacions a la premsa internacional.

- Visites comercials a agents de viatges durant l'assistència

a fires internacionals.

Pla d'actuació de futur

- Assistència a fires nacionals i internacionals per als

productes de: golf, congressos i convencions, cicloturisme,

senderisme, reserva de la biosfera, Formentera, Eivissa i

wellness.

- Participació a tallers i viatges de familiarització relacionats

amb els productes abans descrits i en coordinació amb la

Conselleria de Turisme.

- Potenciació d'un portal turístic que englobi tota l'oferta

turística especialitzada de les Illes Balears, com també les

opcions de reserves en línia i segons demanda que anteriorment

oferia l'antic portal www.balears.leisure.experiences.com.

- Visites comercials a mitjans de comunicació, associacions

i altres entitats relacionades amb el producte estrella a l'àmbit

nacional i internacional.

- Difusió de l'oferta especialitzada de les Illes Balears

internacionalment mitjançant un pla comercial coordinat des de

l'IQT.

- Ampliació del nombre d'establiments que pertanyen a

l'IQT, a més de l'ampliació de productes de totes les Illes.

- Suport puntual mitjançant el Pla de màrqueting que

s'elaborarà a totes les Illes.

Palma, 22 de juliol del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència per resolució del dia 1 de juliol del

2003, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 3054/04 del dia

2 de juliol del 2003,  en ús de les facultats previstes a l’Estatut

de Personal del Parlament de les Illes Balears,  aprovà el

nomenament del Sr. Cosme Bonet Bonet, com a personal

eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb

categoria administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23).

                   

Atès l'escrit amb RGE núm. 4922/04 del dia 30 de juliol del

2004, presentat per l’Hble. Sr. Valentí Valenciano i López,

portaveu suplent del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant

el qual solAlicita el cessament del Sr. Cosme Bonet Bonet amb

efectes econòmics i administratius des del dia 31 de juliol del

2004.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de

Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1.  El cessament del Sr. Cosme Bonet Bonet com a personal

eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (grup

C, nivell 23)  adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista,

amb efectes econòmics i administratius des del dia 31 de juliol

del 2004.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el

termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot

d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,

del dia 26 de novembre, del Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que

disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,

en el termini de dos mesos comptadors des de la data de

notificació de la present resolució.

4. Informar de la present resolució a la propera reunió de la

Mesa.
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A la seu del Parlament, a 30 de juliol del 2003.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les

Illes Balears hi figura la plaça de personal eventual, adscrit al

servei del Grup Parlamentari Socialista, amb categoria

administrativa assimilada a cap de secció ( grup B, nivell 24).

B. Que mitjançant la proposta presentada pel portaveu

suplent del Grup Parlamentari Socialista, Hble. Sr. Valentí

Valenciano López, amb RGE núm. 4923/04 del dia 30 de juliol

del 2004,  se solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Mestre

Morey com a personal eventual adscrit al servei del grup

esmentat, amb efectes econòmics i administratius des del dia 1

d’agost del 2004.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i que

actualment resta vacant.

En ús de les facultats previstes a l’article 5.2 de l’Estatut de

Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Miquel Mestre Morey personal eventual (amb

categoria administrativa assimilada a cap de secció, del grup B,

nivell 224) i adscriure’l al Grup Parlamentari Socialista.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que els efectes econòmics i administratius d’aquest

nomenament seran des del dia 1 d’agost del 2004.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

davant la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de la

publicació d’aquesta al Butlletí Oficial del Parlament de les

Illes Balears, tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117

de la Llei 30/1992, del dia 26 de novembre, del Règim Jurídic

de les Administracions Públiques i del Procediment

Administratiu Comú,  o recurs contenciós administratiu, davant

del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord

amb el que disposen els articles 10.1.c. i 46 de la Llei 29/1998,

de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa

Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir

de l’endemà de la data de publicació de la present Resolució al

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

5. Que s'informarà de la present resolució a la propera reunió de

la Mesa.

A la seu del Parlament, a 30 de juliol del 2004.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 5074/04 del dia 4

d’agost del 2004 el Sr. Carlos Hernández Bueso presenta la seva

renúncia com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari

Popular amb efectes econòmics i administratius des del dia 8

d’agost de 2004.

En ús de les facultats previstes a l’article 5.2 de l’Estatut de

Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Acceptar la renúncia del Sr. Carlos Hernández Bueso com a

personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que els efectes econòmics i administratius d’aquest

cessament seran des del dia 8 d’agost del 2004.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

davant la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de la

data de la publicació d’aquesta al Butlletí Oficial del Parlament

de les Illes Balears, tot d’acord amb l’establert als articles 116

i 117 de la Llei 30/1992, del dia 26 de novembre, del règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, o recurs contenciós administratiu, davant

el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord

amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de la

data de publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears.

5. Que s’informarà de la present resolució a la propera reunió de

la Mesa.

A la seu del Parlament, a 5 d’agost del 2004.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi figura la plaça de personal eventual, adscrit al

servei del Grup Parlamentari Popular, amb categoria assimilada

a cap de negociat (grup C, nivell 23).

B. Que mitjançant la proposta presentada pel portaveu

adjunt del Grup Parlamentari Popular, Hble. Sr. Gaspar Oliver

Mut, amb RGE núm. 5133/04 del dia 16 d’agost del 2004, es

solAlicita el nomenament del Sr. Miguel Santandreu Bestard com

a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular, amb
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efectes econòmics i administratius des del dia 17 d’agost del

2004.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i que

actualment resta vacant.

En ús de les facultats previstes a l’article 5.2 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Miguel Santandreu Bestard personal eventual

(amb categoria administrativa assimilada a cap de negociat, del

grup C, nivell 23) i adscriure’l al Grup Parlamentari Popular.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que els efectes econòmics i administratius d’aquest

nomenament seran des del dia 17 d’agost del 2004.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

davant la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de la

data de la publicació d’aquesta al Butlletí Oficial del Parlament

de les Illes Balears, tot d’acord amb l’establert als articles 116

i 117 de la Llei 30/1992, del dia 26 de novembre, del règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, o recurs contenciós administratiu, davant

el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord

amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de la

data de publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears.

5. Que s’informarà de la present resolució a la propera reunió de

la Mesa.

A la seu del Parlament, a 17 d’agost del 2004.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 5087/04 del dia 11

d’agost del 2004 el portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, l’Hble. Sr. Miquel Rosselló del Rosal,

solAlicita la baixa com a personal eventual adscrit al Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds del Sr. Miquel Àngel

Llauger Rosselló, amb efectes econòmics i administratius des

del dia 1 de setembre del 2004.

En ús de les facultats previstes a l’article 5.2 de l’Estatut de

Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Cessar el Sr. Miquel Àngel Llauger Rosselló com a personal

eventual adscrit al Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds (amb categoria administrativa assimilada a cap de

negociat, del grup C, nivell 23).

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que els efectes econòmics i administratius d’aquest

cessament seran des del dia 1 de setembre del 2004.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

davant la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de la

data de la publicació d’aquesta al Butlletí Oficial del Parlament

de les Illes Balears, tot d’acord amb l’establert als articles 116

i 117 de la Llei 30/1992, del dia 26 de novembre, del règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, o recurs contenciós administratiu, davant

el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord

amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de la

data de publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears.

5. Que s’informarà de la present resolució a la propera reunió de

la Mesa.

A la seu del Parlament, a 13 d’agost del 2004.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi figura la plaça de personal eventual, adscrit al

servei del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, amb

categoria assimilada a cap de negociat (grup C, nivell 23).

B. Que mitjançant la proposta presentada pel portaveu del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, Hble. Sr.

Miquel Rosselló del Rosal, amb RGE núm. 5087/04 del dia 11

d’agost del 2004, es solAlicita la baixa del Sr. Miquel Àngel

Llauger Rosselló com a personal eventual adscrit al grup

esmentat i, al mateix temps, el nomenament del Sr. Onofre

Bisbal Palou com a personal eventual adscrit al grup

parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, amb efectes

econòmics i administratius des del dia 1 de setembre del 2004.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i restarà

vacant a partir de dia 1 de setembre del 2004.

En ús de les facultats previstes a l’article 5.2 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Onofre Bisbal Palou personal eventual (amb

categoria administrativa assimilada a cap de negociat, del grup

C, nivell 23) i adscriure’l al Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds.
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2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que els efectes econòmics i administratius d’aquest

nomenament seran des del dia 1 de setembre del 2004.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

davant la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de la

data de la publicació d’aquesta al Butlletí Oficial del Parlament

de les Illes Balears, tot d’acord amb l’establert als articles 116

i 117 de la Llei 30/1992, del dia 26 de novembre, del règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, o recurs contenciós administratiu, davant

el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord

amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de la

data de publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears.

5. Que s’informarà de la present resolució a la propera reunió de

la Mesa.

A la seu del Parlament, a 13 d’agost del 2004.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.
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