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AB) A la pregunta RGE núm. 3547/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a Ca'n
Misses.
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General.
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AF) A la pregunta RGE núm. 3552/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a peonades quirúrgiques
a Son Dureta.
1679
AG) A la pregunta RGE núm. 3553/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris amb
accés al Registre d'Entrada.
1679
AH) A la pregunta RGE núm. 3554/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep D iéguez i Seguí, relativa a funcionari
responsable de la custòdia del registre d'entrada.
1679
AI) A la pregunta RGE núm. 3555/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí relativa a inversions en el
complex Costa Nord.
1679
AJ) A la pregunta RGE núm. 3556/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ingressos
mensuals del complex Costa Nord.
1679
AK) A la pregunta RGE núm. 3557/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí relativa a cost mensual del
personal de Costa Nord.
1679
AL) A la pregunta RGE núm. 3558/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cessió de la gestió
de Costa Nord.
1679
AM) A la pregunta RGE núm. 3559/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí relativa a ingressos per
Costa Nord.
1679
AN) A la pregunta RGE núm. 3560/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí relativa a cost del
manteniment de Costa Nord.
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AO) A la pregunta RGE núm. 3561/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a treballadors
adscrits a Costa Nord.
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AP) A la pregunta RGE núm. 3565/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a inscrits i
municipis dels participants als cursos de gestió d'emergències.
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AQ) A la pregunta RGE núm. 3567/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments a Joan
Pol i Pujol.
1680
AR) A la pregunta RGE núm. 3568/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a personal no
funcionari.
1680
AS) A la pregunta RGE núm. 3569/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Decret 8/2004.
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AT ) A la pregunta RGE núm. 3573/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a incompliments de
l'empresa Kraft.
1680
AU) A la pregunta RGE núm. 3574/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a expedient de regulació
de Majorica.
1681
AV) A la pregunta RGE núm. 3575/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a contractació
d'universitaris.
1681
AX) A la pregunta RGE núm. 3576/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a creació d'empreses
per part d'universitaris.
1681
AY) A la pregunta RGE núm. 3577/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i T errés relativa a universitaris
emprenedors.
1682
AZ) A la pregunta RGE núm. 3578/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sistemes de mesures
d'audiència.
1682
BA) A la pregunta RGE núm. 3579/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a audiència d'IB3.
1682
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BB) A la pregunta RGE núm. 3580/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contractes amb
companyies teatrals.
1682
BC) A la pregunta RGE núm. 3581/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a responsable de
coordinació de les delegacions territorials.
1682
BD) A la pregunta RGE núm. 3582/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a funcions de la futura
Conselleria de Justícia.
1683
BE) A la pregunta RGE núm. 3583/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències judicials.
1683
BF) A la pregunta RGE núm. 3584/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a concurs de trasllat.
1683
BG) A la pregunta RGE núm. 3586/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a geriàtrics
públics.
1683
BH) A la pregunta RGE núm. 3756/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a execució pressupostària,
capítol 1.
1683
BI) A la pregunta RGE núm. 3762/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats de Menorca.
1684
BJ) A la pregunta RGE núm. 3763/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
1684
BK) A la pregunta RGE núm. 3766/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Manacor.
1684
BL) A la pregunta RGE núm. 3767/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Can Misses.
1684
BM) A la pregunta RGE núm. 3769/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
1684
BN) A la pregunta RGE núm. 3770/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
1684
BO) A la pregunta RGE núm. 3782/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora d'horari normal.
1685
BP) A la pregunta RGE núm. 3784/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora de centre.
1685
BQ) A les preguntes RGE núm. 3801/04 i 3802/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
acompanyament a les diferents reunions i funcions de la vicepresidenta.
1685
BR) A la pregunta RGE núm. 3803/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a alumnes de formació
professional.
1685
BS) A la pregunta RGE núm. 3804/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a alumnes de formació
professional de grau superior.
1685
BT) A la pregunta RGE núm. 3805/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a expedients
d'incompatibilitat.
1685
BU) A la pregunta RGE núm. 3806/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a declaracions de
compatibilitat.
1685
BV) A la pregunta RGE núm. 3807/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement econòmic.
1686
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BX) A la pregunta RGE núm. 3808/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost d'actes jurídics
documentals.
1687
BY) A les preguntes RGE núm. 3809/04, 3810/04, 3811/04 i 3812/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a reforma del Reglament del Parlament en relació a les preguntes orals al Ple, reforma del Reglament del Parlament, reforma
del Reglament del Parlament en relació al temps de control del Govern, i reforma del Reglament del Parlament per aplicar les propostes
del Sr. Rajoy, respectivament.
1687
BZ) A la pregunta RGE núm. 3813/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies laborals.
1687
CA) A la pregunta RGE núm. 3814/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina M aria Salom i Soler, relativa a guarderies laborals
per a treballadors eventuals.
1687
CB) A la pregunta RGE núm. 3815/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies laborals
per a treballadors assalariats.
1688
CC) A la pregunta RGE núm. 3816/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies laborals
per a treballadors autònoms.
1688
CD) A la pregunta RGE núm. 3817/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies laborals
per a treballadors de la llar.
1688
CE) A la pregunta RGE núm. 3818/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a interessos dels nins
de les guarderies laborals.
1688
CF) A la pregunta RGE núm. 3819/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a interessos de les
empreses de les guarderies laborals.
1688
CG) A la pregunta RGE núm. 3820/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a professionals
contractats per les guarderies laborals.
1688
CH) A la pregunta RGE núm. 3821/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a programa educatiu
de les guarderies laborals.
1688
CI) A la pregunta RGE núm. 3822/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a espai apte per a
les guarderies laborals.
1689
CJ) A la pregunta RGE núm. 3823/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada M aria José Camps i Orfila, relativa a instalAlacions
esportives a Manacor (I).
1689
CK) A la pregunta RGE núm. 3824/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a instalAlacions
esportives a Manacor (II).
1689
CL) A la pregunta RGE núm. 3825/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a instalAlacions
esportives a Manacor (III).
1689
CM) A la pregunta RGE núm. 3826/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada M aria José Camps i Orfila, relativa a instalAlacions
esportives a Manacor (IV).
1689
CN) A la pregunta RGE núm. 3829/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a director general
solAlicitant d'expedients.
1689
CO) A la pregunta RGE núm. 3830/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a factures i dades
donades a un mitjà de comunicació.
1689
CP) A la pregunta RGE núm. 3831/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a reunions amb els
mitjans de comunicació.
1690
CQ) A la pregunta RGE núm. 3832/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris
acompanyants del director general.
1690
CR) A la pregunta RGE núm. 3833/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nom i càrrec dels
funcionaris acompanyants del director general.
1690
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CS) A la pregunta RGE núm. 3834/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a fotocòpies de
factures.
1690
CT) A la pregunta RGE núm. 3835/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris que
feren fotocòpies de factures.
1690
CU) A la pregunta RGE núm. 3836/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a resposta a
preguntes i solAlicituds de documentació.
1690
CV) A la pregunta RGE núm. 3837/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a documentació
exigida a la compareixença.
1690
CX) A la pregunta RGE núm. 3838/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a incendis forestals.
1691
CY) A la pregunta RGE núm. 3839/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a assumptes
relacionats amb incendis forestals.
1691
CZ) A les preguntes RGE núm. 3840/04 i 1841/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a pèrdua
i recerca d'un contenidor en aigües de les Illes i persones que intervingueren en la pèrdua i recerca d'un contenidor.
1691
DA) A les preguntes RGE núm. 1729/04 i 3846/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
persones no funcionàries incorporades a la Conselleria d'Interior i a personal contractat des del juliol.
1691
DB) A la pregunta RGE núm. 3847/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a interins de la Conselleria
d'Interior.
1691
DC) A la pregunta RGE núm. 3848/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractació de
la Sra. Maria del Carmen Piña Vila.
1692
DD) A la pregunta RGE núm. 3849/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a necessitat que
cobreix la Sra. Maria del Carmen Piña Vila.
1692
DE) A la pregunta RGE núm. 3850/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a substitució de
la Sra. Maria del Carmen Piña Vila.
1692
DF) A la pregunta RGE núm. 3851/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcions de la
Sra. Maria del Carmen Piña Vila.
1692
DG) A la pregunta RGE núm. 3852/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments
efectuats per la Conselleria d'Interior.
1692
DH) A la pregunta RGE núm. 3949/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a justificació de
la revocació de l'ordre de tancament del càmping de la Colònia de Sant Pere.
1692
DI) A la pregunta RGE núm. 3985/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a motius de
cessament de la colAlaboració amb l'Acampallengua.
1692
DJ) A la pregunta RGE núm. 4000/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica dels
hospitals.
1693
DK) A la pregunta RGE núm. 4001/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plànols del nou hospital
de Menorca.
1693
DL) A la pregunta RGE núm. 4005/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment de l'atur a
les Illes Balears.
1693
DM) A la pregunta RGE núm. 4007/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reunió amb TV3.
1693
DN) A la pregunta RGE núm. 4008/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a locals de RTVIB a
Formentera.
1693
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DO) A la pregunta RGE núm. 4009/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a associació externa
a FORTA.
1694
DP) A la pregunta RGE núm. 4010/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a negociació d'un crèdit.
1694
DQ) A la pregunta RGE núm. 4009/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a associació externa
a FORTA.
1694
DR) A les preguntes RGE núm. 4012/04 i 4013/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a nivells
de plets judicials i nivell de litigiositat.
1694
DS) A la pregunta RGE núm. 4014/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències mal
dotades.
1694
DT) A la pregunta RGE núm. 4015/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències de
justícia.
1694
DU) A la pregunta RGE núm. 4026/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a Pla de qualitat del sector
de restauració.
1695
DV) A la pregunta RGE núm. 4027/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a Pla de qualitat del sector
del transport.
1695
DX) A la pregunta RGE núm. 4030/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a política de
submissió amb els TT.OO.
1695
DY) A la pregunta RGE núm. 4031/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a increment de l'atur.
1695
DZ) A la pregunta RGE núm. 4032/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a empitjorament de
l'economia i gestió del Govern.
1696
EA) A la pregunta RGE núm. 4033/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a situació econòmica.
1696
EB) A la pregunta RGE núm. 4034/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a efectes del "tot
inclòs".
1696
EC) A la pregunta RGE núm. 4035/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a situació del comerç
a les Illes Balears.
1696
ED) A la pregunta RGE núm. 4036/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes de llei.
1697
EE) A la pregunta RGE núm. 4041/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a creixement de l'atur.
1697
EF) A la pregunta RGE núm. 4042/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a suport als majoristes
de viatges.
1697
EG) A la pregunta RGE núm. 4043/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a declaracions del
president.
1697
EH) A la pregunta RGE núm. 4044/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a subministrament
elèctric aquest estiu.
1698
EI) A la pregunta RGE núm. 4045/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a indefensió dels
diputats en les respostes del Govern.
1698
EJ) A la pregunta RGE núm. 4046/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a liberalització
d'horaris comercials.
1698
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EK) A la pregunta RGE núm. 4048/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a reforma de l'Estatut.
1698
EL) A la pregunta RGE núm. 4080/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a mesures de
prevenció per una altra fallida elèctrica.
1698
EM ) A la pregunta RGE núm. 4081/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a mesures de
prevenció per una fallida elèctrica.
1699
EN) A la pregunta RGE núm. 4082/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a convenis per fer
auditories energètiques.
1699
EO) A la pregunta RGE núm. 4083/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes per
millorar l'eficàcia energètica.
1699
EP) A la pregunta RGE núm. 4084/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes de
cogeneració.
1699
EQ) A la pregunta RGE núm. 4094/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a pis a Menorca i
a Eivissa-Formentera.
1700
ER) A les preguntes RGE núm. 4095/04 i 4098/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a
transferències de benestar social a Menorca i personal del pis per a menors delinqüents.
1700
ES) A la pregunta RGE núm. 4097/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a funcionament del
pis cedit per IBAVI.
1700
ET) A la pregunta RGE núm. 4099/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a places diürnes de
caire social.
1700
EU) A la pregunta RGE núm. 4100/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a dèficits socials.
1700
EV) A la pregunta RGE núm. 4101/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a ajudes a domicili.
1701
EX) A la pregunta RGE núm. 4207/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a estudis i informacions
base de les afirmacions del conseller de Turisme sobre la crisi actual.
1701
EY) A la pregunta RGE núm. 4208/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a estudis i informacions
base de les afirmacions del conseller de Turisme sobre la indústria turística.
1701
EZ) A la pregunta RGE núm. 4209/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a substitució del Pla de
marques.
1701
FA) A les preguntes RGE núm. 4235/04, 4236/04, 4237/04, 4248/04, 4239/04, 4240/04, 4241/04, 4242/04, 4243/04, 4244/04,
4245/04, 4246/04, 4247/04, 4248/04, 4249/04, 4250/04, 4251/04, 4252/04, 4253/04, 4254/04, 4255/04, 4256/04 i 4257/04, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives a tot inclòs.
1701
FB) A la pregunta RGE núm. 4445/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafel Torres
Gómez.
1702
FC) A la pregunta RGE núm. 4446/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a nova epidèmia de la llengua
blava.
1702
FD) A la pregunta RGE núm. 4447/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a ajuts del Govern central per
a l'epidèmia de la llengua blava.
1702
FE) A la pregunta RGE núm. 4448/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a revistes agràries.
1702
FF) A les preguntes RGE núm. 4456/04 i 4457/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a
actuacions fetes envers la falta d'un quadre de Goya i actuacions que pensa fer.
1703
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FG) A la pregunta RGE núm. 4543/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a assignació de canals
múltiplex.
1703
FH) A la pregunta RGE núm. 4548/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a persones que han visitat
la pàgina web per interessar-se per la policia turística.
1703
FI) A la pregunta RGE núm. 4553/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a mediador
cultural II.
1703
FJ) A la pregunta RGE núm. 4555/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a aplicació de
fons de contingència I.
1704
FK) A la pregunta RGE núm. 4556/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a aplicació de
fons de contingència II.
1704
FL) A la pregunta RGE núm. 4557/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a aplicació de
fons de contingència III.
1704
FM) A la pregunta RGE núm. 4558/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a aplicació de
fons de contingència IV.
1704
FN) A la pregunta RGE núm. 4559/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i M elià, relativa a aplicació de
fons de contingència V.
1705
FO) A la pregunta RGE núm. 4560/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a aplicació de
fons de contingència VI.
1705
FP) A la pregunta RGE núm. 4561/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a aplicació de
fons de contingència VII.
1705
FQ) A la pregunta RGE núm. 4694/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a beques per a
estudis per als policies locals i agents d'emergència.
1705
FR) A la pregunta RGE núm. 4696/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Pla especial
d'incendis forestals.
1706
FS) A les preguntes RGE núm. 4697/04, 4698/94 i 4699/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relativa a policies turístics a Eivissa, Menorca i Formentera.
1706
FT) A la pregunta RGE núm. 4700/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a taxes de l'IBSP
i de l'EBAP.
1706
FU) A la pregunta RGE núm. 4711/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a serigrafies dels
artistes de les Illes Balears.
1706
FV) A les preguntes RGE núm. 4771/04, 4772/04 i 4773/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relatives a ètica de la vida privada, control ètic i contractació de detectius, respectivament.
1706
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2474/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a beca per al curs
de gestió i direcció d'emergències. (BOPIB núm. 39 de 30
d'abril del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per d'Escola
Balear d'Administració Pública, no es va concedir cap beca per
al curs de gestió i direcció d'emergències de l'any 2003.

A la pregunta RGE núm. 2471/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris del
grup A que han realitzat un curs específic de direcció
d'emergències. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades pel responsable
del Servei de Registre de Personal, a dia d'avui no és possible
saber quants funcionaris del grup A del Govern de les Illes
Balears han realitzat un curs específic de direcció
d'emergències, ja que a dia d'avui no es troben informatitzats
tots els expedients personals dels funcionaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 2562/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a alumnes del curs
de gestió d'emergències. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, els alumnes del curs de gestió
d'emergències realitzat el 2004 i de d'altres que es realitzin no
hauran d'abonar taxes, d'acord amb els mateixos criteris que ja
se seguien per l'anterior direcció general d'Interior.

Ordre de Publicació

Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

B)
A la pregunta RGE núm. 2472/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a relació laboral
de diversos funcionaris amb la Conselleria d'Interior. (BOPIB
núm. 39 de 30 d'abril del 2004).
Segons informació facilitada pel Servei de Personal Laboral
de la Direcció General de Funció Pública, la relació laboral que
mantenia el Sr. Joan Fluxá Sales amb la Conselleria d'Interior
dia 1 de novembre del 2003 era la de contractat laboral interí.
Pel que fa als senyors Juan Bendito Vallori i Jaume Bibiloni
Fons, dia 1 de novembre del 2003 no mantenien cap relació
contractual laboral amb la Conselleria d'Interior.
Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
F)
A les preguntes RGE núm. 2566/04 i 4691/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a cost
dels cursos de gestió d'emergències i de gestió i direcció
d'emergències del 2004. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny i 50 de
30 de juliol del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, el cost aproximat de cada un dels dos
cursos de gestió d'emergències realitzats durant l'any 2004 ha
estat de 1.450 euros.
Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
C)
A les preguntes RGE núm. 2473/04 i 2480/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a curs
de gestió d'emergències io a criteris d'admissió al curs de
direcció d'emergències. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
2004).
Els criteris aplicats els que s'establien en la convocatòria
dels cursos.
Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 3150/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions
dels sindicats en referència a la Lototrot. (BOPIB núm. 42 de
21 de maig del 2004).
El conseller d'Interior manifesta el seu respecte per totes i
cada una de les opinions i/o manifestacions dels sindicats o de
qualsevol altre colAlectiu. No obstant això, el Govern de les
Illes Balears adopta totes les mesures necessàries per millorar
les condicions personals i laborals del colAlectiu de
minusvàlids.
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Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 3151/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a especialització
de la Lototrot. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
La posada en marxa de la Lototrot/Promotrot, d'acord amb
el procediment administratiu aprovat a l'efecte, no suposa cap
tipus de perjudici a cap minusvàlid en general no per a l'ONCE
en particular.
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2. Projectes que permetin i donin suport a la creació permanent
de major nombre de llocs de treball (15%).
3. Projectes que acreditin un major nivell d'inserció laboral
(15%).
4. Projectes que tenguin el finançament de les entitats
solAlicitants per realitzar accions complementàries (20%).
5. Projectes vinculats a la reparació de danys en àrees naturals
provocades per fenòmens naturals (25%).
Cal fer referència a la reducció de la duració d'alguns
projectes, especialment dels que la seva duració sobrepassava
els nou mesos pel motiu que el període d'execució dels
projectes acaba el 31-03-05, la qual cosa impossibilitava
l'execució de més de nou mesos de projecte.
Palma, 8 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Marratxí, 2 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 3153/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a director
territorial de RTVIB a Menorca. (BOPIB núm. 42 de 21 de
maig del 2004).
Els mèrits que reuneix són els que consten en el seu
curriculum vitae, el qual ja es va adjuntar a la seva resposta de
solAlicitud de documentació RGEP núm. 3174/04 de 25 de maig
del 2004.
Palma, 20 de juliol del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 3444/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris per
subvencionar la contractació d'aturats. (BOPIB núm. 44 de 4
de juny del 2004).
Sobre la convocatòria de subvencions per a aturats per a
realitzar obres d'interès general, més coneguda com a
convocatòria del SOIB -Corporacions Locals, cal remarcar que
fins aquesta darrera convocatòria (la del 2004), no havia fet
falta cap tipus de criteri per a l'adjudicació dels projectes
presentats, simplement per existir una partida pressupostària
molt superior a la quantitat total de tots els projectes presentats.
Aquesta circumstància permetia adjudicar tots els projectes
presentats per l'import íntegre solAlicitat.
Del crèdit definitiu existent per a la convocatòria del SOIBCorporacions Locals 390.330,40 euros, les entitats solAlicitaren
per un import de 4.840.667,99 euros i per aquesta qüestió s'han
aplicat els criteris de valoració que marca la corresponent
convocatòria que són els següents:
1. Activitats preferents, projectes de major interès general i
social (puntuació màxima del 25%).

K)
A la pregunta RGE núm. 3445/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement de
les empreses a Eivissa. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).
Empreses laborals (cooperatives o societats laborals) a
Eivissa, per sectors, que han experiment creixement:
De
Sector
Sector
Sector
Sector

l'1/06/02 al 31/05/03:
1- Agrari. Societats laborals, 0; cooperatives, 0.
2- Indústria. Societats laborals, 1; cooperatives, 0.
3- Construcció. Societats laborals, 1; cooperatives, 0.
4- Serveis. Societats laborals, 10; cooperatives, 0.

De
Sector
Sector
Sector
Sector

l'1/06/03 al 31/05/04:
1- Agrari. Societats laborals, 0; cooperatives, 0.
2- Indústria. Societats laborals, 0; cooperatives, 0.
3- Construcció. Societats laborals, 0; cooperatives, 0.
4- Serveis. Societats laborals, 3; cooperatives, 1.

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

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 3446/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement de
les empreses a Menorca. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).
Empreses laborals (cooperatives o societats laborals) a
Menorca, per sectors, que han experiment creixement:
De
Sector
Sector
Sector
Sector

l'1/06/02 al 31/05/03:
1- Agrari. Societats laborals, 0; cooperatives, 0.
2- Indústria. Societats laborals, 1; cooperatives, 1.
3- Construcció. Societats laborals, 0; cooperatives, 0.
4- Serveis. Societats laborals, 6; cooperatives, 1.

De l'1/06/03 al 31/05/04:
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Sector
Sector
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Agrari. Societats laborals, 0; cooperatives, 0.
Indústria. Societats laborals, 0; cooperatives, 0.
Construcció. Societats laborals, 1; cooperatives, 0.
Serveis. Societats laborals, 7; cooperatives, 0.

defensa de la qualitat de la RTVIB. (BOPIB núm. 44 de 4 de
juny del 2004).
El G overn no entra a valorar aquest tipus d'iniciatives, les
quals, sempre, mereixen tot tipus de respecte.

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

Palma, 28 de juny del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

M)
A la pregunta RGE núm . 3447/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a consell
audiovisual. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
En aquests moments el Govern no ha pres cap decisió sobre
la creació d'un consell audiovisual a les Illes Balears.
Palma, 10 d'agost del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Q)
A la pregunta RGE núm. 3451/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a instalAlació de
terminals de Lototrot/Promotrot. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny
del 2004).
L'acord d'adjudicació no preveu la instalAlació de terminals
de joc Lototrot/Promotrot a bars i restaurants.
Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

N)
A la pregunta RGE núm. 3448/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a model de
radiotelevisió i precarietat laboral. (BOPIB núm. 44 de 4 de
juny del 2004).

R)

El model de ràdio i televisió que vol implantar el Govern en
cap cas contribuirà a fomentar la precarietat laboral ja que, en
tot cas, promourà la creació de nous llocs de feina en el conjunt
de la indústria audiovisual de les Balears.

En el document entregat pel President del Govern de les
Illes Balears al ministre d'Administracions Públiques, a la
reunió que mantingueren a Palma el 12 de maig i concretament
a l'epígraf de formulació de propostes que es refereixen als
traspassos en matèria d'"administración" de l'Administració de
Justícia, es suggeria la conveniència d'impulsar, de forma
conjunta, un lloc de trobada, a mode d'observatori, en el qual
les institucions, entitats professionals i agents que actuen o
desenvolupen alguna actuació a la prestació del servei públic
de Justícia, poguessin analitzar en comú, des d'una perspectiva
multidisciplinar, els problemes que afecten aquest servei públic
a les Illes Balears. Si aquesta proposta es materialitza, la
composició de l'"observatorio" esmentat, s'hauria de fixar de
mutu acord entre l'Administració de l'Estat i la comunitat
autònoma.

Palma, 28 de juny del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 3449/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a model de
ràdio i televisió i precarietat informativa. (BOPIB núm. 44 de
4 de juny del 2004).
La ràdio i televisió autonòmica de Balears disposaran de
mitjans personals i tècnics per tal de poder atendre les seves
necessitats informatives.
Palma, 28 de juny del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 3450/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a plataforma en

A la pregunta RGE núm. 3452/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "observatorio
de profesionales". (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).

Palma, 16 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 3453/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a traspàs de
justícia. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Estam a l'espera que el Ministeri d'Administracions
Públiques, de comú acord amb el ministre de Justícia,
respongui a la proposta del Govern i per tant, no es pot establir
en aquests moments un calendari concret per efectuar el traspàs
de les competències.
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Palma, 10 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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duració de la campanya, dues és com si no es prestés per causa
d'aquesta inexistència.

A la pregunta RGE núm. 3454/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sistemes de
qualitat. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).

Així mateix, a fi de donar resposta a aquesta major
demanda de cites esmentades, així com evitar que cap ciutadà
de les Illes Balears es quedi sense cita per fer al seva
declaració, mitjançant el servei de Renda Àgil, s'ha incrementat
l'horari d'atenció al públic i s'obri, des del passat dia 15 de juny,
els migdies, de tal manera que el servei es presta ara,
ininterrompudament, des de les 9,30 del matí fins a les 19,30
del capvespre.

Precisament perquè sols un 2% de les empreses turístiques
de les Illes Balears han adoptat fins ara sistemes de qualitat, la
Conselleria de Turisme ha posat en funcionament nous plans de
qualitat a les Illes Balears amb la finalitat de sensibilitzar les
empreses i els professionals del sector.

Per altra banda, s'han tramitat fins ara unes 35.000
declaracions la qual cosa suposa un 6,16% més que l'any
passat. A més a més, prop d'un 50% d'aquestes s'han enviat per
internet, la qual cosa també implica un increment d'un 24% més
que l'any passat.

Ordre de Publicació
T)

Palma, 21 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Les dades que avui disposam manifesten que la nostra
iniciativa ha tengut un bon acolliment perquè, en el temps
transcorregut des que s'obrí el termini d'inscripció fins avui,
comptabilitzam 360 solAlicituds del segell de qualitat. Les
nostres previsions apunten que poden arribar a les 500
empreses.

Ordre de Publicació
X)

Palma, 12 de juliol del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 3455/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a embarassos no
desitjats entre adolescents. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).
El Govern està preocupat per la situació, per la qual cosa ha
constituït una comissió de coordinació per a la previsió
d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual.
Aquesta comissió està formada per representants de les
conselleries de Presidència i Esports, Salut i Consum i
Educació i Cultura.
Palma, 16 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la pregunta RGE núm. 3457/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "comitè de
savis". (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Si les recomanacions de l'anomenat "comitè de savis"
d'RTVE han d'anar en consonància amb les primeres decisions
de l'actual direcció general de l'ens públic RTVE, com és ara
destituir càrrecs territorials de TVE per nomenar persones
considerades afins políticament, o l'ús totalment partidari que
s'ha fet de TVE en una qüestió tan sensible com la dels debats
polítics relacionats amb la convocatòria de les eleccions
europees, lògicament el Govern de les Illes Balears no té
intenció de seguir les recomanacions que aquest comitè pugui
fer.
En el cas que el pronunciament del comitè anés encaminat
a fer dels mitjans públics instruments independents de
vertebració social, plurals i oberts a la realitat social,
econòmica i política de la nostra comunitat, el Govern de les
Illes Balears expressa la seva voluntat i predisposició a
estudiar-los molt detingudament.
Palma, 10 de juny del 2004.
El director general:
Joan Martorell i Bonet.

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 3456/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Agenda Local
21. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
El servei cita prèvia de Renda Àgil que presta el Govern de
les Illes Balears, conjuntament amb l'AEAT i una sèrie
d'entitats bancàries, ha experimentat enguany un augment del
17,31% de cites respecte l'any passat per aquestes mateixes
dates. No obstant això, cal dir que, del total de cites
demanades, més d'un 25% dels ciutadans no s'han presentat a
fer al seva declaració. Això té clarament una repercussió
negativa en la prestació del servei: de les vuit setmanes de

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 3458/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències
als consells insulars. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
El Govern està estudiant en aquests moments quines
matèries poden ser objecte d'atribució als consells insulars.
El calendari dels traspassos es debatrà en el sinus de la
Comissió Tècnica Interinsular, que properament celebrarà la
sessió constitutiva corresponent a la present legislatura i
respondrà a un ample acord de voluntats, sobre les iniciatives
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que es presenten, entre les institucions integrants de la comissió
esmentada.
Palma, 10 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 3545/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
Menorca. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Nombre d'intervencions realitzades a l'Hospital Verge del
Toro en jornada ordinària i extraordinària els anys 2002 i 2003:
- Jornada ordinària: any 2002, 2.903; any 2003, 2.807.
- Jornada extraordinària: any 2002, 368; any 2003, 511.
Nombre d'intervencions realitzades a la Clínica Menorca en
jornada ordinària i extraordinària els anys 2002 i 2003:
- Jornada ordinària: any 2002, 102; any 2003, 345.
- Jornada extraordinària: any 2002, 13; any 2003, 24.
Nombre d'intervencions realitzades al Centre de Medicina
Avançada en jornada ordinària i extraordinària els anys 2002
i 2003:
- Jornada ordinària: any 2002, 0; any 2003, 144.
- Jornada extraordinària: any 2002, 0; any 2003, 0.
Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Any 2003: Jornada ordinària, 4.994; jornada extraordinària,
13.
Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 3548/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital General. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
L'any 2002 es realitzaren 1.167 intervencions i durant l'any
2003 se'n realitzaren 812.
Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 3549/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i M ir, relativa a intervencions a
la Creu Roja i al Joan March. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny
del 2004).
Hospital Creu Roja
Ingressos quirúrgics
Processos quirúrgics
Total

2002
606
2.646
3.252

2003
271
1.431
1.702

Quant a l'Hospital Joan March, en els anys 2002 i 2003 no
hi ha hagut intervencions.
Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 3546/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
Son Dureta. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Nombre d'intervencions quirúrgiques de l'HUSD, segons el
tipus de jornada.
JORNADA
Ordinària:
Extraordinària:
Total:

2002
15.137
6.602
21.739

2003
15.004
7.971
22.975

Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 3547/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i M ir, relativa a intervencions a
Ca'n Misses. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).

Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 3551/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a peonades a Ca'n
Misses. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Any
2002
2003

Cost
6.447,12
3.792,42

Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm . 3552/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a peonades
quirúrgiques a Son Dureta. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).

Any 2002: Jornada ordinària, 4.656; jornada extraordinària,
26.

Consultes, any 2002, 314.948,78; any 2003, 225.990,38
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Intervencions horabaixa, any 2002, 1.098.696,21; any 2003,
1.315.692,61.
Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 3553/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
funcionaris amb accés al Registre d'Entrada. (BOPIB núm. 44
de 4 de juny del 2004).
Les persones adscrites al Registre d'Entrades i Sortides de
la Conselleria d'Interior són la funcionària de carrera Sra. Amor
Martínez San Blas i la funcionària interina Sra. Míriam
Leandro Martín, que actuen sota la direcció de la secretaria
general de la conselleria.
Marratxí, 30 de juny del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
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mensuals del complex Costa Nord. (BOPIB núm. 44 de 4 de
juny del 2004).
L'adquisició de Costa Nord és posterior al 31 de maig del
2003.
Palma, 22 de juny del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 3557/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Antoni Josep Diéguez i Seguí relativa a cost
mensual del personal de Costa Nord. (BOPIB núm. 44 de 4 de
juny del 2004).
L'adquisició de Costa Nord és posterior al 31 de maig del
2003.
Palma, 22 de juny del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 3554/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcionari
responsable de la custòdia del registre d'entrada. (BOPIB
núm. 44 de 4 de juny del 2004).

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 3558/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cessió de
la gestió de Costa Nord. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).

Les persones adscrites al Registre d'Entrades i Sortides de
la Conselleria d'Interior són la funcionària de carrera Sra. Amor
Martínez San Blas i la funcionària interina Sra. Miriam
Leandro Martín, que actuen sota la direcció de la Secretaria
General de la conselleria.

Sí, la gestió de Costa Nord serà duita a terme per la
Fundació de Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears,
la seu de la qual s'ubica al centre Costa Nord.

Marratxí , 30 de juny del 2004.
El conseller d'Interior:
José Maria Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 3555/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí relativa a inversions
en el complex Costa Nord. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).
No hi ha hagut cap inversió des de la seva adquisició fins a
31 de maig del 2004.

Palma, 22 de juny del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 15 de juliol del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AM )
A la pregunta RGE núm. 3559/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí relativa a ingressos
per Costa Nord. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Els ingressos han estat de 114.459,94 euros.
Palma, 22 de juny del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 3560/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí relativa a cost del
manteniment de Costa Nord. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).

Ordre de Publicació
AJ)

El cost de manteniment ha estat de 58.310,58 euros.

A la pregunta RGE núm. 3556/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ingressos

Palma, 22 de juny del 2004.
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El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 3561/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
treballadors adscrits a Costa Nord. (BOPIB núm. 44 de 4 de
juny del 2004).
L'adjudicació del complex Costa Nord per part del Govern
es va realitzar sense cap treballador, ja que l'antiga plantilla del
mateix extingí la relació abans de la venda, per la qual cosa no
existeix continuïtat de cap treballador al seu lloc de treball.
Palma, 22 de juliol del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 3565/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a inscrits i
municipis dels participants als cursos de gestió d'emergències.
(BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, el nombre d'inscrits foren 99 persones,
procedents dels municipis de Palma, Marratxí, Inca,
Capdepera, Sant Llorenç, Manacor, Calvià, Sóller, Son
Servera, Bunyola, sa Pobla, Llucmajor, Muro, Vilafranca i
Andratx.
Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 3567/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
pagaments a Joan Pol i Pujol. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny
del 2004).
A la Conselleria d'Interior no consta el pagament de cap
factura del cost del curs, de desplaçaments o d'estada mentre
l'actual director general d'Emergències, Joan Pol i Pujol, va
realitzar el màster de direcció d'emergències l'any 1998.

Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 3568/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a personal
no funcionari. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública es varen establir els mateixos criteris
que sempre ha seguit la Direcció General d'Interior.
Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 3569/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Decret
8/2004. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Sí; a l'expedient administratiu del Decret 8/2004 consta la
tramesa d'escrits d'obertura d'audiència a tots els organismes
afectats pel contingut de l'esmentat decret, alguns dels quals
formularen alAlegacions.
Marratxí, 22 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 3573/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a incompliments
de l'empresa Kraft. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
L'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa Kraft
Foods España, SA es va incoar per a la suspensió dels
contractes de treball de 72 treballadors per causes de
producció. En data 11 de març del 2004 es va dictar resolució
que acordava homologar l'acord subscrit entre l'empresa i els
representants legals dels treballadors del centre de producció de
Maó i es va autoritzar la suspensió temporal dels contractes de
treball d'un total de 72 treballadors, dividits en tres grups per
un període de 6 mesos, que afectava de forma successiva a vinti-quatre treballadors per períodes de 2 mesos consecutius.
Les extincions a què es refereix la pregunta parlamentària
es van dur a terme per causes organitzatives i afecten a
treballadors tècnics administratius que no estan inclosos en
l'expedient de regulació d'ocupació de suspensió de contractes
de treball per causes productives, abans indicades.
En tot cas, l'empresa ha efectuat diverses actuacions amb la
representació social per tal d'informar-los de l'evolució del
negoci i el comportament actual de la planta, així com de les
previsions de producció per a la resta de l'any 2004.
També l'evolució del mercat, previsions de producció i
actuacions adoptades per al companyia per disminuir l'impacte
de l'expedient de regulació d'ocupació.
Així mateix ha lliurat, als representants dels treballadors de
l'empresa, la documentació relativa a la situació actual després
de l'expedient de regulació; status actual i mesures preses;
previsions.
Palma, 24 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
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Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 3574/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a expedient de
regulació de Majorica. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del
2004).
Com ja ha manifestat reiteradament el Govern, és necessari
que l'expedient de regulació d'ocupació vagi acompanyat d'una
sèrie de mesures que garanteixin el manteniment de l'activitat
de l'empresa Majorica a Manacor, entre les quals cal destacar:
1. Permanència del centre de treball del grup a Manacor.
2. Manteniment dels nivells de contractació laboral.
3. Compliment del conveni de creditors.
4. Capitalització suficient de la companyia.
5. Reinversió del producte de la venda de terrenys en el propi
grup Majorica.
Aquests compromisos es materialitzaran en un protocol allà
on totes les parts implicades assoliran compromisos per tal de
donar una solució a la crisi que afecta el grup Majorica i que
passa necessàriament pel manteniment del teixit industrial i
l'estabilitat laboral dels treballadors.
Palma, 23 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 3575/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a contractació
d'universitaris. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Els universitaris com qualsevol altre ciutadà que vol
treballar o millorar la seva feina, disposa de tot un seguit
d'instruments, eines i ajudes de la Conselleria de Treball i
Formació i el SOIB.
La Conselleria de Treball i Formació, conscient que hi ha
joves que quan acaben els estudis universitaris no troben un
lloc de feina adequat a la qualificació que obtenen, farà una
especial difusió de la línia de promoció de l'ocupació autònoma
entre llicenciats. Es tracta d'obrir als universitaris en particular,
i als ciutadans en general, una porta laboral més per fer feina a
través de l'ocupació autònoma.
Aquesta línia d'ajuts destinats a la promoció de l'ocupació
autònoma preveu la concessió de subvencions en les modalitats
de subvenció financera, assistència tècnica i renda de
subsistència.
Palma, 24 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AX)
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A la pregunta RGE núm. 3576/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a creació
d'empreses per part d'universitaris. (BOPIB núm. 44 de 4 de
juny del 2004).
La Conselleria de Treball i Formació destina 583.549 euros
en el present exercici per convocar ajuts destinats a la promoció
de l'ocupació autònoma mitjançant la concessió de subvencions
en les modalitats de subvenció financera, assistència tècnica i
renda de subsistència.
Poden beneficiar-se d'aquests ajuts els solAlicitants que es
constitueixin en treballadors autònoms que figurin com a
desocupats inscrits en l'oficina del servei públic d'ocupació amb
caràcter previ a la solAlicitud o si, n'és el cas, fins a l'inici de
l'activitat.
La subvenció parcial d'interessos és com a màxim de t res
punts del tipus d'interès fixat per l'entitat de crèdit que
concedeix el préstec, la qual ha d'haver subscrit conveni amb el
Ministeri de Treball i Afers Socials.
L'assistència tècnica s'ha de dur a terme per un professional
o empresa amb garanties de solvència professional i pot
c o nsistir e n: e stud is d e v ia b ilitat, orga nitz ac ió ,
comercialització, diagnosi i d'altres anàlogues; estudis precisos
per obtenir finançament; auditories i informes econòmics;
assessorament en les diverses àrees de gestió empresarial.
La renda de subsistència va dirigida a desocupats inscrits en
el Servei d'Ocupació que siguin menors de 25 anys o majors
que duguin un any, almenys, inscrits com a aturats i als quals
s'hagi reconegut la concessió d'una subvenció financera.
Tenint en compte que molts d'universitaris es veuen abocats
a assolir treballs no adequats a la seva preparació acadèmica,
la Conselleria de Treball i Formació farà una especial difusió
d'aquests ajuts a la UIB.
Palma, 24 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 3577/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Fèlix Fernández i Terrés relativa a universitaris
emprenedors. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
La Conselleria de Treball i Formació destina 583.549 euros
en el present exercici per convocar ajuts destinats a la promoció
de l'ocupació autònoma mitjançant la concessió de subvencions
en les modalitats de subvenció financera, assistència tècnica i
renda de subsistència.
Poden beneficiar-se d'aquests ajuts els solAlicitants que es
constitueixin en treballadors autònoms que figurin com a
desocupats inscrits en l'oficina del servei públic d'ocupació amb
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caràcter previ a la solAlicitud o si, n'és el cas, fins a l'inici de
l'activitat.

variable de població flotant que pugui considerar-se espectador
potencial de televisió.

La subvenció parcial d'interessos és com a màxim de tres
punts del tipus d'interès fixat per l'entitat de crèdit que
concedeix el préstec, la qual ha d'haver subscrit conveni amb
el Ministeri de Treball i Afers Socials.

L'objectiu d'IB3 és suscitar l'interès del major nombre
possible d'espectadors, sense que això no signifiqui entrar en
una batalla per l'audiència que comporti una programació de
continguts poc adequats per a una televisió pública. Fer una
estimació precisa de l'audiència que tendrà IB3 a les Illes
Balears depèn de tants factors (horari d'emissió, continguts
programats, continguts de la competència...) que qualsevol
exercici pot convertir-se en una predicció poc realista, així que
en IB3 s'ha pres com a referència, per calcular els possibles
ingressos de publicitat durant el 2005, la translació adaptada a
les Illes Balears de les xifres registrades durant els seus primers
anys de funcionament a les televisions autonòmiques de creació
més recent (Castilla-La Mancha Televisión i Televisió
Canària).

L'assistència tècnica s'ha de dur a terme per un professional
o empresa amb garanties de solvència professional i pot
c o nsistir en : estud is d e via b ilita t, o rg a nitz ac ió ,
comercialització, diagnosi i d'altres anàlogues; estudis precisos
per obtenir finançament; auditories i informes econòmics;
assessorament en les diverses àrees de gestió empresarial.
La renda de subsistència va dirigida a desocupats inscrits en
el Servei d'Ocupació que siguin menors de 25 anys o majors
que duguin un any, almenys, inscrits com a aturats i als quals
s'hagi reconegut la concessió d'una subvenció financera.
Tenint en compte que molts d'universitaris es veuen abocats
a assolir treballs no adequats a la seva preparació acadèmica,
la Conselleria de Treball i Formació farà una especial difusió
d'aquests ajuts a la UIB.
Palma, 24 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 3578/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sistemes de
mesures d'audiència. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
Avui per avui, la mesura d'audiència d'audiovisuals és en
mans de la iniciativa privada i el Govern de les Illes Balears és
respectuós amb aquesta situació, raó per la qual no hi ha
voluntat de prendre cap iniciativa respecte d'això.
Palma, 10 de juny del 2004.
El director general:
Joan Martorell i Bonet.

Palma, 23 de juliol del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta RGE núm. 3580/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contractes amb
companyies teatrals. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
La companyia teatral amb la qual s'han mantingut contactes
ha estat "Trencaclosques", companyia de Mallorca, i va ser a
principi de juny.
Palma, 20 de juliol del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 3581/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a responsable de
coordinació de les delegacions territorials. (BOPIB núm. 44
de 4 de juny del 2004).
El responsable de coordinació entre les delegacions
territorials de Menorca i Eivissa es farà càrrec de la interrelació
entre la direcció general i les diferents delegacions territorials.

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 3579/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a audiència
d'IB3. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
A l'hora d'elaborar els pressuposts per al seu primer
exercici, l'EPRTVIB ha tingut en compte tot el que afectava el
seu primer any de funcionament, que inclou l'etapa de
llançament amb el que això comporta: inversió en
infraestructures, creació d'un logotip i les seves aplicacions en
mitjans audiovisuals (cortinetes, capçaleres, etc.), campanya
publicitària de llançament, cost del senyal, etc. En qualsevol
cas l'audiència potencial d'IB3 és el total de la població resident
a Balears, que se xifra, segons les últimes dades disponibles, en
947.361 persones. A aquest nombre s'hauria d'afegir la xifra

Palma, 28 de juny del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 3582/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a funcions de la
futura Conselleria de Justícia. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny
del 2004).
Una vegada formalitzat el traspàs, mitjançant el
corresponent acord en el sinus de la Comissió Mixta de
Transferències i posterior publicació en el BOE, serà el
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President de les Illes B alears, en ús de les atribucions que li
confereix la legislació vigent, el qual determinarà, quan
procedeixi, la conselleria que assumirà l'exercici de les
competències transferides en matèria d'"administració" de
l'Administració de Justícia.
Palma, 16 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 3583/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències
judicials. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).
El procés de negociació dels traspassos de competència de
l'Administració de l'Estat a les comunitats autònomes, es
materialitza en diferents escenaris i comprèn successives fases
interrelacionades. I el de l'"administració" de l'Administració
de Justícia a més, per la seva singularitat, és tal vegada un dels
més complexos.
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A la pregunta RGE núm. 3586/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
geriàtrics públics. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
Els criteris seguits per la Conselleria de Presidència i
Esports per l'adjudicació i construcció de geriàtrics públics, han
estat criteris tècnics.
Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la pregunta RGE núm. 3756/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i M ir, relativa a execució
pressupostària, capítol 1. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del
2004).
Hospital Son Dureta.
Pressup. definitiu - 123.581.853,17
Concret - 56.573.959,19
Concret/definitiu - 45,78%

En aquest sentit, la negociació mai va trascendir més enllà
de les reunions de la ponència tècnica; és més, els darrers
contactes es varen articular en el si dels grups de treball
vinculats a la ponència.

Àrea de Salut de Menorca.
Pressup. definitiu - 28.103.571,24
Concret - 13.183.236,63
Concret/definitiu - 46,91%

Pel que fa a la valoració, en cap moment s'han proposat
quantitats definitives, trobant-se principalment tot el capítol
d'inversions pendent de ser valorat.

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
Pressup. definitiu - 37.143.113,89
Concret - 17.309.950,87
Concret/definitiu - 46,90%

Palma, 16 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Hospital Son Llàtzer.
Pressup. definitiu -47.325.333,73
Concret - 19.692.847,71
Concret/definitiu - 41,61%
Hospital de Manacor.
Pressup. definitiu - 28.353.300,00
Concret - 13.393.642,36
Concret/definitiu - 47,24%

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 3584/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a concurs de
trasllat. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).

Gestió Sanitària de Mallorca.
Pressup. definitiu - 18.165.283,00
Concret - 8.574.449,12
Concret/definitiu - 47,20%
Palma, 12 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

La valoració que fa la Conselleria d'Interior sobre el darrer
concurs de trasllat és excelAlent, tan pel que fa a la convocatòria
i participació, com pel que fa al treball desenvolupat per les
diferents comissions tècniques de valoració, així com pel
resultat del concurs.

Ordre de Publicació
Marratxí, 12 de juny del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

BI)
A la pregunta RGE núm. 3762/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats de Menorca. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny
del 2004).

Ordre de Publicació
BG)

Cirurgia
Temps d'espera
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Menys de 3 mesos, 12
Entre 3 i 6 mesos, 3
Més de 6 mesos, 0
Total, 15
Traumatologia
Temps d'espera
Menys de 3 mesos, 10
Entre 3 i 6 mesos, 6
Més de 6 mesos, 1
Total, 17
Oftalmologia
Temps d'espera
Menys de 3 mesos, 17
Entre 3 i 6 mesos, 5
Més de 6 mesos, 0
Total, 22
Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta RGE núm. 3763/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del
2004).
El nombre d'intervencions realitzades programades i
realitzades en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de mesos a
centres concertats d'Eivissa durant el mes de maig del 2004 és
de 0.
Palma, 16 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BK)
A la pregunta RGE núm. 3766/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
45 d'11 de juny del 2004).
Cirurgia: 17 intervencions (total IQ: 167).
Ginecologia: 21 intervencions (total: 89).
Oftalmologia: 36 intervencions (total: 93).
Traumatologia: 20 sessions (total: 110).
Urologia: 7 intervencions (total: 77).

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BL)
A la pregunta RGE núm. 3767/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 45 d'11 de juny del 2004).
El 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 maig del 2004 és de 0.
Palma, 16 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BM )
A la pregunta RGE núm. 3769/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny
del 2004).
Urologia
Temps d'espera
Més de 3 mesos, 2
Entre 3 i 6 mesos, 2
Més de 6 mesos, 0
Total, 4
Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BN)
A la pregunta RGE núm. 3770/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del
2004).
Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre; per tant
no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.
Palma, 21 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Llista d'espera a 31/03/04:
-Inferior a 3 mesos: 965.
-Entre 3 i 6 mesos: 320.
-Més de 6 mesos: 0.

Ordre de Publicació
BO)
A la pregunta RGE núm. 3782/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i M ir, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari normal. (BOPIB núm. 45 d'11 de
juny del 2004).

Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:

El cost per la realització de les consultes i per les
intervencions realitzades per personal de l'Hospital de Can
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Misses fora d'horari laboral ("peonades") durant el mes de maig
del 2004, distribuït per serveis, és de 0.
Palma, 16 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 3784/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del
2004).
Canal Salat: Consultes de psiquiatria, 450,75 euros.
Clínica Menorca: Intervencions d'urologia, 603,84 euros.
Palma, 16 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BQ)
A les preguntes RGE núm. 3801/04 i 3802/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
acompanyament a les diferents reunions i funcions de la
vicepresidenta. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals, exerceix les funcions i realitza les activitats que
són pròpies del seu càrrec, d'acord amb el que disposa la Llei
4/2001, del Govern de les Illes Balears, de 14 de març, la Llei
3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en especial d'acord
amb el que preveu el decret del President 27/2003, de 26 de
novembre, que estableix l'estructura bàsica de la
Vicepresidència i de la Conselleria de Relacions Institucionals.

Palma, 24 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BR)
A la pregunta RGE núm . 3803/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a alumnes de
formació professional. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del
2004).
La Direcció General de Formació no realitza cap de les
activitats esmentades, ja que la formació reglada no està inclosa
dins el marc de competències d'aquesta conselleria.
Palma, 28 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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Ordre de Publicació
BS)
A la pregunta RGE núm. 3804/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a alumnes de
formació professional de grau superior. (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).
La Direcció General de Formació no realitza cap de les
activitats esmentades, ja que la formació reglada no està inclosa
dins el marc de competències d'aquesta conselleria.
Palma, 28 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
BT)
A la pregunta RGE núm. 3805/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a expedients
d'incompatibilitat. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
Us comunic que, consultats els arxius d'aquesta conselleria
a partir de dia 1 de juliol de 2003, no hi consta cap expedient
tramitat en relació a aquesta matèria.
Així mateix, us comunic que totes les solAlicituds
presentades al SOIB, des de juliol de 2003, han estat
favorables; per tant, no s'ha tramitat cap expedient
d'incompatibilitat.
Palma, 29 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
BU)
A la pregunta RGE núm. 3806/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a declaracions
de compatibilitat. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
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Us comunic que la Direcció del SOIB, des de juliol de
2003, ha tramitat els expedients detallats a continuació:
-Joan Matas Gayà.
-Pere Quetglas Conti.
Les solAlicituds que s'han presentat en aquesta conselleria a
partir de dia 1 de juliol de 2003 són les següents:
-Francisco José Forteza Oliver.
-Rocío Amat Gómez.
-Susana Fernández Martínez.
-Andreu Horrach Torrens.
No obstant això, l'òrgan competent per resoldre les
solAlicituds de compatibilitat és el conseller corresponent en
matèria de funció pública, d'acord amb el que preveu l'article
17.2 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de Funció Pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 29 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
BV)
A la pregunta RGE núm. 3807/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement
econòmic. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
El 2004 s'ha iniciat amb continuïtat en la recuperació, tot i
que amb unes taxes de creixement encara febles, de forma
paralAlela al que passa en el conjunt de la zona euro.
Les perspectives de creixement per a enguany se situen
entre l'1,4% i l'1,7%, com ja s'avançà el passat mes de
desembre.
Aquesta taxa significa una millora en relació als dos anys
anteriors, però es troba molt per sota del que ha estat la
tendència mitjana durant els darrers anys a les Illes Balears
(1998-2001).

%
Creixement
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(*) Previsió
Cal assenyalar també que l'economia balear tornarà créixer
en una taxa semblant a la de la zona de l'euro. Entre 1993 i
2001 la nostra comunitat sempre registrà un augment del PIB
sensiblement superior al de la zona de l'euro i al del conjunt
d'Espanya.
L'entorn:
Continuen les perspectives de millora de l'entorn europeu.
-Es manté el vigor en el creixement d'Espanya i el Regne
Unit. Enguany l'economia britànica creixerà per damunt de
l'espanyola.
-Es recupera l'economia de la zona de l'euro i d'Alemanya,
tot i que amb taxes de creixement moderades.
-Cal assenyalar també que l'economia balear tornarà créixer
en una taxa semblant a la de la zona euro. Entre 1993 i 2001 la

nostra comunitat sempre registrà un augment del PIB
sensiblement superior al de la zona de l'euro i al del conjunt
d'Espanya.
Preu del petroli:
-L'augment del preu del petroli podria afectar la
recuperació, així com també a l'evolució de les economies
europees. Després de la reunió de l'OPEP de dia 3 de juny, on
es decidí incrementar la producció, el preu del barril s'ha
moderat.
-El preu del barril de petroli mesurat en dòlars, ha arribat el
mes de maig a un nivell de 37,63$ per barril. No obstant això,
a efectes europeus, aquest preu del cru en euros no ha arribat a
increments tan forts per l'evolució del tipus de canvi dòlar/euro.
Per sectors:
-Sector agrari i pesquer.
Actualment la previsió de creixement és d'un 2,1%, la qual
cosa suposa una millora respecte del 2003.

% Agrari i
pesquer
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(*) Previsió
-Indústria i energia.
Continua la desacceleració a la indústria, mentre que
l'energia evoluciona favorablement.
Com a conseqüència de l'alça del preu del petroli, el de la
indústria i l'energia resulta el sector més perjudicat per l'alça
del preu del petroli, a causa dels majors costs de transport i
producció.

% Indústria i
energia
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(*) Previsió
-Construcció.
El sector de la construcció manté una perspectiva d'evolució
semblant a la del 2003.
Durant els primers mesos de l'any, l'activitat de la
construcció ha continuat la seva tendència a la baixa, tot i que
a menor ritme que el 2003.

% Illes Balears
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(*) Previsió
-Serveis
El sector dels serveis es recupera lleugerament,
fonamentada en els primers mesos de l'any en les activitats de
transport, comerç i serveis financers, mentre que es manté
l'activitat en els establiments d'allotjament.
Augmenta l'ocupació. El mes d'abril hi havia 239.200
assalariats en el sector, un 2,4% més que un any abans.
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% Serveis
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(*) Previsió
Ocupació.
Continua el creixement en el nombre d'afiliats a la Seguretat
Social, tot i que a un ritme feble.
El creixement experimentat en l'ocupació entre els anys
1995 i 2001 permeté reduir el nombre d'aturats registrats.
Des del 2001 l'increment en el nombre d'ocupats s'ha
alentit, la qual cosa ha dificultat la incorporació al mercat
laboral.
M aig

Població activa
registrada

Afiliats SS
Balears

Aturats
Balears

1996

338.835

313.112

25.723

1997

346.285

323.117

23.168

1998

365.431

346.204

19.227

1999

383.749

367.923

15.826

2000

413.297

398.443

14.854

2001

433.015

417.452

15.563

2002

442.392

423.625

18.767

2003

448.545

426.803

21.742

2004

454.190

431.104

23.086

Palma, 28 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BX)
A la pregunta RGE núm. 3808/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost d'actes
jurídics documentals. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004
del 2004).
Us comunic que sí, la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació té present l'impost d'actes jurídics documentats. Ha
fet una previsió d'ingressos del primer semestre i a l'hora
d'elaborar el pressupost del 2005 tendrà en compte l'avaluació
de l'esmentat impost.

Palma, 19 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
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BY)
A les preguntes RGE núm. 3809/04, 3810/04, 3811/04 i
3812/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, relatives a reforma del Reglament del Parlament en
relació a les preguntes orals al Ple, reforma del Reglament del
Parlament, reforma del Reglament del Parlament en relació al
temps de control del Govern, i reforma del Reglament del
Parlament per aplicar les propostes del Sr. Rajoy,
respectivament. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
El Govern de les Illes Balears considera que al reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears ha de ser una
iniciativa dels grups parlamentaris amb representació a la
cambra.
Palma, 23 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BZ)
A la pregunta RGE núm. 3813/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies
laborals. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
Al marc de la resolució de la consellera de Presidència i
Esports, de 6 d'abril del 2004, per la qual es regulen les ajudes
per a la realització de programes i serveis d'atenció a la primera
infància (0-3 anys), corresponents a l'exercici de l'any 2004, i
se n'estableix la convocatòria, no s'ha presentat cap solAlicitud
de subvenció per finançar despeses d'inversió destinades a la
creació de noves places d'atenció a la primera infància (0-3
anys) en serveis educatius que són titularitat d'empreses,
agrupacions d'empreses o empreses d'iniciativa social, per
atendre els fills dels treballadors.
Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CA)
A la pregunta RGE núm. 3814/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies
laborals per a treballadors eventuals. (BOPIB núm. 45 d'11 de
juny del 2004).
Els fills dels treballadors eventuals, no hauran d'anar a cap
tipus de guarderia en concret. La decisió del tipus de guarderia
a la qual hauran d'anar, correspon únicament als pares i no a
l'Administració.

Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CB)
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A la pregunta RGE núm. 3815/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies
laborals per a treballadors assalariats. (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).
Els fills dels treballadors assalariats de petites empreses, no
hauran d'anar a cap tipus de guarderia en concret. La decisió
del tipus de guarderia a la qual hauran d'anar, correspon
únicament als pares i no a l'Administració.
Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CC)
A la pregunta RGE núm. 3816/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies
laborals per a treballadors autònoms. (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).
Els fills dels treballadors autònoms, no hauran d'anar a cap
tipus de guarderia en concret. La decisió del tipus de guarderia
a la qual hauran d'anar, correspon únicament als pares i no a
l'Administració.
Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CD)
A la pregunta RGE núm. 3817/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies
laborals per a treballadors de la llar. (BOPIB núm. 45 d'11 de
juny del 2004).
Els fills dels treballadors de la llar, no hauran d'anar a cap
tipus de guarderia en concret. La decisió del tipus de guarderia
a la qual hauran d'anar, correspon únicament als pares i no a
l'Administració.
Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CE)
A la pregunta RGE núm. 3818/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a interessos
dels nins de les guarderies laborals. (BOPIB núm. 45 d'11 de
juny del 2004).

Ordre de Publicació
CF)
A la pregunta RGE núm. 3819/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a interessos
de les empreses de les guarderies laborals. (BOPIB núm. 45
d'11 de juny del 2004).
La Conselleria de Presidència i Esports només ajuda,
mitjançant una ordre de subvenció, a què es puguin crear
guarderies laborals. Per tant, la valoració de si responen als
interessos de les empreses, l'han de fer les pròpies empreses.
Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CG)
A la pregunta RGE núm . 3820/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
professionals contractats per les guarderies laborals. (BOPIB
núm. 45 d'11 de juny del 2004).
La normativa que regula el tipus de personal (professionals
i no professionals) és l'Ordre de la Conselleria d'Educació i
Cultura de 5 de març de 2002 (BOIB de 23 de 2003).
Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CH)
A la pregunta RGE núm. 3821/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a programa
educatiu de les guarderies laborals. (BOPIB núm. 45 d'11 de
juny del 2004).
La normativa que regula el programa educatiu de les
guarderies laborals és el següent:
-Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general
del sistema educatiu.
-Reial Decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual
s'estableixen els aspectes educatius bàsics de l'educació
preescolar (BOE 1/07).
-Decret 125/2000, de 8 de setembre (capítol II) (BOIB de
16/09).
-Decret 66/2001, de 4 de maig (BOIB de 12/05).

Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

La Conselleria de Presidència i Esports només ajuda,
mitjançant una ordre de subvenció, que es puguin crear
guarderies laborals. Per tant, la valoració de si responen als
interessos dels nins l'han de fer els pares.

Ordre de Publicació
CI)

Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

A la pregunta RGE núm. 3822/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a espai apte
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per a les guarderies laborals. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny
del 2004).
La normativa que regula les condicions d'espais de els
guarderies laborals és la següent:
-Reial Decret 1004/1991, de 14 de juny (art. 10) (BOE de
26/06).
-Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 5 de març
de 2002 (BOIB de 23/03)
Palma, 6 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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CM )
A la pregunta RGE núm. 3826/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
instalAlacions esportives a Manacor (IV). (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).
Donat que l'Escola Balear de l'Esport no disposa en aquests
moments d'instalAlacions de la seva titularitat i, que
l'Ajuntament de Manacor disposa d'un complex esportiu
anomenat "Torre dels Enagistes", en el qual hi està interessada
l'Escola Balear de l'Esport per poder realitzar programes de
tecnificació, atès el gran nombre d'esportistes de Manacor i dels
pobles del costat i evitant així la pèrdua de temps que suposa
el trasllat d'aquests a Palma; es fa necessari fer un conveni amb
l'Ajuntament de Manacor per poder utilitzar les instalAlacions
esmentades.

Ordre de Publicació
CJ)
A la pregunta RGE núm. 3823/04, presentada per l'Hble.
Sra. D iputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
instalAlacions esportives a Manacor (I). (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).
La Conselleria de Presidència i Esports, a través de la
Direcció G eneral d'Esports, aportarà la quantitat màxima de
240.000 euros.
Palma, 13 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CK)
A la pregunta RGE núm. 3824/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
instalAlacions esportives a Manacor (II). (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).
La partida pressupostària a la qual consta la inversió és la
23301.457A01.76000.00
Palma, 13 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CL)
A la pregunta RGE núm. 3825/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i O rfila, relativa a
instalAlacions esportives a Manacor (III). (BOPIB núm. 45
d'11 de juny del 2004).
En base a un conveni de colAlaboració firmat entre
l'Ajuntament de Manacor, la Conselleria de Presidència i
Esports i el Consorci Escola Balear de l'Esport.
Palma, 13 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Palma, 13 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CN)
A la pregunta RGE núm. 3829/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a director
general solAlicitant d'expedients. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny
del 2004).
El conseller d'Interior no té constància ni coneixement del
fet que cap director general de la Conselleria d'Interior hagi
solAlicitat l'expedient o els expedients que contenen les factures
de despeses relacionades amb viatges per raó de la
colAlaboració de la CAIB amb l'Ajuntament de Camariñas.
Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CO)
A la pregunta RGE núm. 3830/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a factures i
dades donades a un mitjà de comunicació. (BOPIB núm. 45
d'11 de juny del 2004).
El conseller d'Interior no va preparar cap factura i/o dada en
relació amb viatges per raó de la colAlaboració de la CAIB amb
l'Ajuntament de Camariñas per donar-les a un determinat mitjà
de comunicació, ni té constància del fet que cap director
general de la Conselleria d'Interior o altre càrrec de confiança
ho hagués fet.
Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CP)
A la pregunta RGE núm. 3831/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a reunions
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amb els mitjans de comunicació. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny
del 2004).
El conseller d'Interior no té constància ni coneixement del
fet que cap director general de la Conselleria d'Interior s'hagi
reunit en cap moment amb representants de mitjans de
comunicació per tractar temes relacionats amb factures de
despeses relacionades amb viatges per raó de la colAlaboració
de la CAIB amb l'Ajuntament de Camariñas.
Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CQ)
A la pregunta RGE núm. 3832/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
funcionaris acompanyants del director general. (BOPIB núm.
45 d'11 de juny del 2004).
El conseller d'Interior no té constància ni coneixement del
fet que cap director general ni funcionaris de la Conselleria
d'Interior s'hagin reunit amb representants de mitjans de
comunicació per tractar temes relacionats amb factures de
despeses relacionades amb viatges per raó de la colAlaboració
de la CAIB amb l'Ajuntament de Camariñas.
Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CR)
A la pregunta RGE núm. 3833/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nom i
càrrec dels funcionaris acompanyants del director general.
(BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
El conseller d'Interior no té constància ni coneixement del
fet que cap director general ni funcionaris de la Conselleria
d'Interior s'hagin reunit amb representants de mitjans de
comunicació per tractar temes relacionats amb factures de
despeses relacionades amb viatges per raó de la colAlaboració
de la CAIB amb l'Ajuntament de Camariñas.
Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CS)
A la pregunta RGE núm. 3834/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a fotocòpies
de factures. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
El conseller d'Interior no té constància ni coneixement del
fet que s'hagin utilitzat mitjans públics de la Conselleria
d'Interior per fer les fotocòpies de les factures de despeses

relacionades amb viatges per raó de la colAlaboració de la CAIB
amb l'Ajuntament de Camariñas.
Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
Ordre de Publicació
CT)
A la pregunta RGE núm. 3835/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
funcionaris que feren fotocòpies de factures. (BOPIB núm. 45
d'11 de juny del 2004).
El conseller d'Interior no té constància ni coneixement del
fet que s'hagin fet fotocòpies, utilitzant mitjans públics de la
conselleria, de les factures de despeses relacionades amb
viatges per raó de la colAlaboració de la CAIB amb
l'Ajuntament de Camariñas, que foren facilitades a un
determinat mitjà de comunicació.
Marratxí, 16 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CU)
A la pregunta RGE núm. 3836/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a resposta
a preguntes i solAlicituds de documentació. (BOPIB núm. 45
d'11 de juny del 2004).
El conseller d'Interior respon a totes les preguntes i
solAlicituds de documentació que se li formulen, d'acord amb el
coneixement que té i en el sentit de la formulació de les
preguntes i solAlicituds.
Marratxí, 22 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CV)
A la pregunta RGE núm. 3837/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
documentació exigida a la compareixença. (BOPIB núm. 45
d'11 de juny del 2004).
El conseller d'Interior sustenta les seves intervencions
parlamentàries amb aquella documentació que estimi procedent
i necessària per tal de donar amb el màxim rigor les
explicacions que se li plantegin.
Així mateix el conseller d'Interior facilita tota la
documentació o el seu accés.
Marratxí, 22 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
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CX)
A la pregunta RGE núm. 3838/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a incendis
forestals. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
Amb la normativa actual el conseller d'Interior és
plenament competent en matèria d'incendis forestals, ja que
aquests poden suposar perill per a la població.
En tot cas el conseller d'Interior exerceix les seves
atribucions amb respecte absolut a la resta de conselleries i
membres del Govern de les Illes Balears.
Marratxí, 22 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
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d'Interior i a personal contractat des del juliol. (BOPIB núm.
36 de 2 d'abril i 45 d'11 de juny del 2004).
El nombre de persones no funcionàries que s'han incorporat
a la Conselleria d'Interior a partir de dia 3 de juliol del 2003
fins avui, segons l'aplicació informàtica de recursos humans
Meta-4 són 20 persones.
Segons les dades de la mateixa aplicació, la relació nominal
de tot el personal contractat a la Conselleria d'Interior, bé sigui
com a interí o com a personal laboral, des de l'1 de juliol del
2003 fins al 31 de maig del 2004, és la següent:
Data
d'inici

Nom i llinatges

Lloc que ocupa

16.01.2004

Juan Bendito Valori
Jaume Bibiloni Pons

Encarregat
Encarregat

Ordre de Publicació
CY)
A la pregunta RGE núm. 3839/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a assumptes
relacionats amb incendis forestals. (BOPIB núm. 45 d'11 de
juny del 2004).

8.01.2004

M. Antònia Comas Crespí

Tècnica superior

16.03.2004

M. Teresa García-Campos Martorell
M. Magdalena Hidalgo Sancho
Rafael Medrano Muñoz
Patricia Modesta Navarro Cartón
Jesús Pera de la Torre
Carmen Ventura Obrador

Auxiliar admin.
Administrativa
Auxiliar admin.
Auxiliar admin.
Auxiliar admin.
Auxiliar admin.

El conseller d'Interior és el responsable i competent en
matèria d'emergències, i coordina la seva actuació amb la resta
de conselleries per a un millor exercici de les competències,
procurant en tot cas actuar amb la major diligència possible pel
benestar dels ciutadans de la nostra comunitat autònoma.

1.01.2004

Antonio Morales Santandreu

Vigilant

14.07.2003

Gabriel Amorós Bosch
Francisco Contamina Lladó

Vigilant de seg.
Vigilant de seg.

1.09.2003

Antonio Aragó Pons

Vigilant

24.11.2003

Juan Bendito Vallori
Jaume Bibiloni Pons

Encarregat
Encarregat

22.10.2003

Francisca M. Cortell Lázaro

Auxiliar admin.

1.09.2003

Antonio Morales Santandreu
Juan Francisco Saorin Zapata

Vigilant
Vigilant

6.10.2003

Antonio Terrades Martí

Tècnic superior

Marratxí, 22 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CZ)
A les preguntes RGE núm. 3840/04 i 1841/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
pèrdua i recerca d'un contenidor en aigües de les Illes i
persones que intervingueren en la pèrdua i recerca d'un
contenidor. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
Les persones de la Direcció General d'Emergències que
varen intervenir en la pèrdua i recerca d'un contenidor amb
hidrogen en les aigües de les Illes Balears i les funcions que
varen desenvolupar es troben detallades a l'expedient
administratiu obert a l'efecte. La còpia d'aquest expedient
forma part de la resposta a la solAlicitud de documentació núm.
3745/04.

Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
DA)
A les preguntes RGE núm. 1729/04 i 3846/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a persones no funcionàries incorporades a la Conselleria

Marratxí, 25 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
DB)
A la pregunta RGE núm. 3847/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a interins de la
Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).
La relació dels llocs de feina del personal funcionari
adjudicats a la Conselleria d'Interior des de l'antic Institut
Balear d'Afers Socials és la que ve publicada al BOIB núm. 75,
de 27 de maig del 2004. D'aquests llocs de feina, el codi del
lloc F01390075 al moment de la redistribució estava ocupat per
personal funcionari interí.
Respecte de la distribució del personal laboral de l'antic
Institut Balear d'Afers Socials resta pendent d'aprovació per
part de la comissió paritària d'interpretació, estudi, vigilància,
conciliació i arbitratge.
Marratxí, 25 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
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José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
DC)
A la pregunta RGE núm. 3848/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
contractació de la Sra. Maria del Carmen Piña Vila. (BOPIB
núm. 45 d'11 de juny del 2004).
El procediment seguit per a la contractació de la Sra. Maria
del Carmen Piña Vila ha estat el propi dels projectes d'inversió,
que tradicionalment s'han anat utilitzant els darrers anys.
Marratxí, 12 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
DG)
A la pregunta RGE núm. 3852/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments
efectuats per la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de
Gestió Econòmica de la Conselleria d'Interior el programa
comptable SAP no disposa d'un procediment per poder destriar
les factures pel concepte de la quantia. No obstant això, totes
les factures, inferiors i superiors als 6.000 i, figures reflectides
al Llibre Major de la Conselleria d'Interior, que es troba a
disposició de l'Hble. Sr. Antoni Josep 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 la
Secretaria General de la Conselleria d'Interior, carrer Francesc
Salvà, s/n, 07009, Es Pinaret, Marratxí. Telèfon 971176400.

Ordre de Publicació
DD)
A la pregunta RGE núm. 3849/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a necessitat
que cobreix la Sra. Maria del Carmen Piña Vila. (BOPIB núm.
45 d'11 de juny del 2004).
Les necessitats pròpies del gabinet d'un conseller d'Interior.
Marratxí, 12 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
DE)
A la pregunta RGE núm. 3850/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a substitució
de la Sra. Maria del Carmen Piña Vila. (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).

Marratxí, 2 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
DH)
A la pregunta RGE núm. 3949/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
justificació de la revocació de l'ordre de tancament del
càmping de la Colònia de Sant Pere. (BOPIB núm. 46 de 18
de juny del 2004).
A la documentació que ens demana a la seva pregunta núm.
3948/04, i que li adjuntam, es dóna resposta a la seva pregunta.
Palma, 24 de juny del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

El lloc de treball que ocupa actualment la Sra. Maria del
Carmen Piña Vila estava vacant.

Ordre de Publicació
DI)

Marratxí, 12 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

A la pregunta RGE núm. 3985/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a motius de
cessament de la colAlaboració amb l'Acampallengua. (BOPIB
núm. 46 de 18 de juny del 2004).
El dia 25 de març del 2004 va tenir entrada a la Conselleria
de Presidència i Esports una solAlicitud de colAlaboració per a
l'Acampallengua 2004 (RGE núm. 14839/04).

Ordre de Publicació
DF)
A la pregunta RGE núm. 3851/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcions
de la Sra. Maria del Carmen Piña Vila. (BOPIB núm. 45 d'11
de juny del 2004).
Les funcions pròpies de secretaria del gabinet d'un conseller
d'Interior.
Marratxí, 12 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Examinada la solAlicitud per la Direcció General de
Joventut, i atès que no és possible, d'acord amb la normativa
vigent llevat d'alguns supòsits molt taxats, atorgar subvencions
directament si no hi ha una línia de subvencions a la qual
acollir-se, dia 1 d'abril del 2004 es va contestar a l'entitat
solAlicitant, Joves de Mallorca per la Llengua, en el sentit
següent:
- Que l'activitat era susceptible de rebre subvenció perquè és
una trobada juvenil de participació nombrosa, ja que la direcció
general vol donar suport a les iniciatives de teixit associatiu
juvenil mitjançant convocatòries de línies de subvenció.
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- Que la solAlicitud per a l'Acampallengua no té cabuda dins la
línia per a activitats d'associacions juvenils amb una regularitat
de funcionament de nou mesos, però que enguany se'n vol
convocar una que empari la subvenció d'accions puntuals o de
curta durada per patrocinar aquest tipus d'esdeveniments, però
que encara no estava publicada.
Per tot això se'ls demanava que tornassin reiterar la seva
petició una vegada publicada la convocatòria corresponent i
se'ls donava, a més, telèfons i adreces de web on anar a cercar
la informació.
Palma, 5 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DJ)
A la pregunta RGE núm. 4000/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica
dels hospitals. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
Us adjuntam còpies de les plantilles aprovades des del juny
del 2003 als hospitals de Son Dureta, Can Misses i Verge del
Toro.
Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
DK)
A la pregunta RGE núm. 4001/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plànols del nou
hospital de Menorca. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).
No s'ha fet cap modificació als plànols del nou hospital
general de Menorca d'ençà de la presa de possessió del Govern
de les Illes Balears el 2003.
Palma, 7 de juliol del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
DL)
A la pregunta RGE núm. 4005/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment de
l'atur a les Illes Balears. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).
No. La causa que a les Illes Balears augmenti l'atur és
precisament l'increment de la població, increment que no és
absorbit totalment en la creació de nous llocs de treball. La
població activa de les Illes Balears durant el mes de maig del
2004 i amb relació al mes de maig del 2003 ha augmentat en
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5.645 persones, mentre que l'increment de l'ocupació en aquest
període ha estat de 4.301 persones més colAlocades.
Aquestes dades ens confirmen que el nostre mercat laboral
continua creant llocs de treball; el que passa és que els nous
llocs de treball que es creen a la comunitat autònoma no poden
absorbir la totalitat de l'increment de la població activa, la qual
cosa suposa, al mateix temps, un augment de l'atur, encara que
d'una manera molt més suau.
Palma, 29 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
DM )
A la pregunta RGE núm. 4007/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reunió amb
TV3. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
Es fa una valoració positiva de la primera trobada
mantinguda entre els principals responsables de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. En el futur s'estarà a l'espera
de nous encontres que permetin materialitzar una colAlaboració
entre ambdues organitzacions en el marc de l'acord subscrit
pels presidents de Balears i Catalunya.
Palma, 28 de juny del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
DN)
A la pregunta RGE núm. 4008/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a locals de
RTVIB a Formentera. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).
L'Ajuntament de Formentera ha fet cessió gratuïta d'uns
locals de al seva propietat per a la ubicació del centre territorial
de l'EPRTVIB a l'illa, i aquests responen a les exigències
tècniques necessàries.
Palma, 28 de juny del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
DO)
A la pregunta RGE núm. 4009/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a associació
externa a FORTA. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
La Federació d'Organismes de radio i televisió autonòmics
ha facilitat a l'EPRTVIB la darrera auditoria realitzada sobre
els seus pressuposts anuals, i ha informat a l'ens balear el preu
que hauria de pagar per integrar-se com a soci de ple dret en
FORTA. Tanmateix a dia d'avui l'EPRTVIB està pendent de
rebre la informació sobre el cost econòmic que suposaria
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incorporar-se a aquest organisme amb caràcter d'associat
extern.
L'associació externa té l'avantatge de poder accedir als
diversos serveis de la FORTA pagant puntualment per aquells
que més interessin en una primera fase d'implantació. Per
aquest motiu el cost de l'associació externa estarà directament
relacionat amb el nombre i l'abast dels serveis que es desitgin
contractar i amb l'ús que se'n faci (per exemple, el cobrament
de repicat de cintes es realitza per unitat).
Palma, 23 de juliol del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

de la nostra comunitat. Si les preguntes es refereixen als
assumptes en els quals la CAIB és part, el grau de litigiositat
s'ha reduït durant el darrer any.
Palma, 29 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DS)
A la pregunta RGE núm. 4014/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències
mal dotades. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).

Ordre de Publicació
DP)
A la pregunta RGE núm. 4010/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a negociació
d'un crèdit. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).

El finançament de les competències en matèria de sanitat i
educació es troba actualment en procés de revisió, perquè es
donen les condicions i circumstàncies que així ho permeten,
dins el marc del sistema de finançament aprovat en el seu
moment.

El crèdit hipotecari de 12 milions d'euros subscrit per
l'EPRTVIB no inclou els projectes dels diferents centres
territorials, ja que el seu destí és el finançament de l'adquisició
de la seu central de l'ens a Calvià, així com l'ampliació de les
actuals instalAlacions al polígon de Son Bugadelles.

Palma, 29 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 28 de juny del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
DQ)
A la pregunta RGE núm. 4009/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a associació
externa a FORTA. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
La televisió de les Illes Balears no té per què quedar fora de
l'acord signat entre la FORTA i la FAPAE. De fet, aquesta
qüestió ha estat un dels temes tractats amb els responsables de
la gestió de FORTA, que van informar que la televisió de les
Illes Balears podria participar, si així ho desitja, a les
produccions audiovisuals que FAPAE proposi a la Federació
d'Operadors Autonòmics, bé participant en la producció o bé
adquirint drets d'antena, encara que no formi part de FORTA
com a soci de ple dret.
Palma, 23 de juliol del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
DR)
A les preguntes RGE núm. 4012/04 i 4013/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
nivells de plets judicials i nivell de litigiositat. (BOPIB núm.
46 de 18 de juny del 2004).
El Govern de les Illes Balears no té constància que la
comunitat autònoma de les Illes Balears tengui el nivell més alt
de plets judicials de tot Espanya, ni de l'alt nivell de litigiositat

Ordre de Publicació
DT)
A la pregunta RGE núm. 4015/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències
de justícia. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
L'administració responsable de la situació d'un determinat
servei públic és la titular de les competències corresponents. El
traspàs de les competències en matèria d'administració de
justícia es troben en procés de negociació i el Govern de les
Illes Balears les assumirà si la valoració i la dotació de mitjans
humans i materials garanteix l'adequada prestació del servei.
Palma, 29 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DU)
A la pregunta RGE núm. 4026/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a Pla de qualitat
del sector de restauració. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).
S'acaben de signar els convenis amb les associacions de
restauració PIM EM i CAEB. A data d'avui són 144 les
empreses que estan interessades i en procés d'adhesió al pla.
Palma, 28 de juny del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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La relació d'empreses adjunta a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
DV)
A la pregunta RGE núm. 4027/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a Pla de qualitat
del sector del transport. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).
Estimem que, possiblement, en formulació de la pregunta
hi ha una errada: el Pla de transports, que actualment està en
elaboració, és un pla director sectorial del transport de les Illes
Balears, és a dir, un instrument d'ordenació del territori que
desenvolupa el manament contingut als articles 60 a 66 de la
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries. A tal
efecte l'esmentat articles 60 estableix que: "Per a l'ordenació
coordinada de les diferents infraestructures del transport, es
redactarà el Pla director sectorial del transport de les Illes
Balears segons les determinacions que s'estableixin als articles
següents".
Atesa la seva naturalesa definida a l'article 11.1 de la Llei
14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, on diu:
"Els plans directors sectorials són els instruments d'ordenació
específica que tenen per objecte regular, en àmbits materials
determinats, el planejament, la projecció, l'execució i la gestió
dels sistemes generals d'infraestructures".
I atès allò que es preveu a l'article 3.2 de la mateixa llei:
"Una vegada aprovats i publicats oficialment, els plans
territorials insulars i els plans directors sectorials formaran part
de l'ordenament jurídic com a disposicions reglamentàries..."
Així les coses, resta palès que el pla afecta una pluralitat
indeterminada de persones, té una vocació generalista i, per
tant, no hi ha empreses acollides al pla i d'altres no.

Palma, 8 de juliol del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

Ordre de Publicació
DX)
A la pregunta RGE núm. 4030/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a política de
submissió amb els TT.OO. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).
Des de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears no s'ha dut a terme una política de submissió amb els
majoristes de viatges, sinó tot al contrari: el que s'ha fet és una
política de colAlaboració amb tot el sector turístic, el que ha
permès la confiança i la credibilitat dels destins de Balears,
Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera, mitjançant el diàleg
i les actuacions conjuntes sumant esforços, a diferència del que
feia el govern anterior, que era dividir i perjudicar la imatge
dels nostres destins, com s'ha vist amb resultats de les darreres
temporades i la pèrdua d'una nombrosa part de turistes i que,
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gràcies a les noves polítiques de l'actual govern, s'estan
recuperant.
Palma, 24 de juny del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
DY)
A la pregunta RGE núm. 4031/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a increment de
l'atur. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
No creim que les mesures polítiques que ha posat en marxa
el Govern de les Illes Balears en cap moment hagin fet
incrementar l'atur i, molt manco, conduït a una situació difícil
per a la nostra economia.
Pel que fa a l'atur, és cert que l'increment és constant, però
és una situació heretada a la qual poc a poc estam posant remei
i, com reflecteixen les dades de l'atur, no tenen punt de
comparació les actuals amb les dels anys anteriors, quan
precisament no hi havia les polítiques d'aquest govern. Per
exemple, no té res a veure l'increment produït entre el mes de
gener del 2003 i el gener del 2004, del 3,12%, amb el 9,1%
produït entre el gener del 2002 i el gener del 2003; l'increment
del febrer del 2003, de l'11,43%, amb el 2,48% produït el
febrer del 2004; ni el 18,6% del mes de març del 2003 amb el
-0,5% del març del 2004; ni l'11,1% del mes d'abril del 2003
amb el 4,5% de l'abril del 2004; ni el 15,9% del maig del 2003
amb el 6,2% del maig del 2004.
Aquestes dades, encara que no podem dir que siguin
positives, demostren una tendència a la baixa de l'increment de
l'atur que es produí amb l'anterior govern; a causa dels
pronunciats increments que es produïren els anys anteriors
costa invertir aquesta tendència.
Quant al fet que l'increment de l'atur ens hagi conduït a una
situació difícil per a la nostra economia, ham de dir que aquesta
última continua mantenint-se i ho demostra el fet de continuar
creant nous llocs de treball i la superació, mes a mes, de les
persones en situació d'alta a la Seguretat Social, de tal manera
que de les 426.803 persones que hi havia afiliades el mes de
maig del 2003 a les Illes Balears, el mateix mes del 2004 hem
passat a 431.104 persones afiliades.
Palma, 29 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
DZ)
A la pregunta RGE núm. 4032/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a
empitjorament de l'economia i gestió del Govern. (BOPIB
núm. 46 de 18 de juny del 2004).
El G overn, des de la seva presa de possessió, ha estat
dedicat a recuperar l'economia i canviar la situació de la
desacceleració econòmica dels quatre anys anteriors, marcant
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una política clara, de reactivació econòmica, amb un ampli
diàleg amb els agents econòmics i socials.
Tal com reconeixen els agents econòmics i socials la
situació millora lentament; els resultats es podrien concretar
amb els indicadors següents:
- PIB creixement interanual: 1r. trimestre 2004, 0,9; 1r.
trimestre 2003, 0,5.
- Taxa d'atur: 1 enrera, 7,1%; maig 2004, 7%.
- Taxa d'activitat: 1 enrera, 55,1%; maig 2004, 56,1%.
- Empreses per 1.000 habitants: 1 enrera, 80; maig 2004, 82,8.
Palma, 14 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
EA)
A la pregunta RGE núm. 4033/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a situació
econòmica. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
El Govern de les Illes Balears ha aconseguit canviar la
tendència a la baixa del producte interior brut i dur tres
trimestres consecutius amb millores del creixement del PIB.
Les línies d'actuació en política econòmica són la creació
d'infraestructures perquè el sector privat pugui continuar creant
llocs de feina i riquesa.
La política d'infraestructures bàsicament se centra en:
- Infraestructures sanitàries per millorar la qualitat de vida.
- Infraestructures mediambientals, ja que un territori insular
i basat en una economia turística necessita inversions
mediambientals importants i sostenibles.
- Infraestructures educatives per fer una important aposta
per la formació, garantia del futur dels ciutadans de Balears.
Al mateix temps, el diàleg social, incrementant en reunions
periòdiques a la mesa de diàleg social per arribar a un
document consensuat per millorar el desenvolupament
econòmic i l'ocupació, el futur pròxim és un dels objectius, que
per consolidar la millora de la situació econòmica a la nostra
comunitat.
Palma, 14 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
EB)
A la pregunta RGE núm. 4034/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a efectes del
"tot inclòs". (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
El "tot inclòs" és una opció empresarial de la indústria
turística davant de la qual nosaltres, com a Conselleria de
Comerç, no tenim competència, més que donar suport al nostre
comerç amb una especial atenció al comerç de les zones
turístiques.

De fet, dins les subvencions i ajudes resoltes per la nostra
conselleria hi ha importants quantitats destinades a la millora
i modernització del comerç de zones i poblacions turístiques.
Palma, 27 de juliol del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
EC)
A la pregunta RGE núm. 4035/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a situació del
comerç a les Illes Balears. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).
No hi ha, a data d'avui, cap dada objectiva que permeti
afirmar que el sector de comerç hagi tingut una caiguda del
20% de les seves vendes.
Sigui com sigui, aquesta conselleria sempre ha demostrat i
afirmat que està amb el comerç tradicional de les nostres illes,
fent-li costat i posant i marxa totes les iniciatives que li ha
proposat i han estat necessàries.
Les nostres línies d'actuació s'encaminen en tres direccions:
1. Fomentar la formació del sector.
2. Promoure millores dins el sector a través de les línies d'ajuda
pròpies de la conselleria dirigides a la modernització dels
comerços i a la seva promoció.
3. Fomentar la qualitat i la competitivitat del sector mitjançant
un pla de qualitat.
Palma, 14 de juliol del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
ED)
A la pregunta RGE núm. 4036/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes de
llei. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
A més a més dels projectes de llei que han estat aprovats pel
Consell de Govern i han seguit la corresponent tramitació en el
Parlament, el Govern està treballant en diverses iniciatives
legislatives que es troben en diferents nivells d'elaboració. Així,
la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports està
treballant en matèria de ports; la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Pressuposts, en subvencions; la Conselleria de
Presidència i Esports, en cooperació per al desenvolupament;
la Conselleria d'Interior, en coordinació de policies locals; i la
Conselleria de Medi Ambient, en les matèries de caça, espais
naturals, avaluació ambiental, actuacions forestals i
contaminació acústica.
Palma, 30 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
EE)
A la pregunta RGE núm. 4041/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a creixement
de l'atur. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
Encara que l'evolució de l'atur a les Illes Balears no és la
que tots voldríem, hem de dir que les mesures polítiques que ha
aplicat el Govern de les Illes Balears estan donant resultats
positius. És cert que els resultats interanuals mes a mes de l'atur
demostren una clara tendència a l'augment, però també és cert
que mes a mes aquests increments són molt inferiors als que es
donaven els anys anteriors; sense anar més enfora, l'augment
interanual del mes de maig del 2003 va ser del 15,9%, és a dir,
pràcticament tres vegades superior al que hi ha hagut l'any
2004.
En conclusió, l'atur continua augmentant, però l'augment
dels interanuals és molt inferior al dels anys anteriors; per
aquest motiu consideram que, gràcies a les polítiques aplicades
pel Govern de les Illes Balears, s'està creant un clima de més
confiança empresarial, la qual cosa suposa més creació de llocs
de treball que invertiran la tendència a l'alça de l'atur que hem
tingut durant aquests darrers anys.
Palma, 29 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
EF)
A la pregunta RGE núm. 4042/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a suport als
majoristes de viatges. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).
El Govern de les Illes Balears no pensa donar suport als
majoristes de viatges amb els termes a què es refereix la
pregunta.
Palma, 13 de juliol del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
EG)
A la pregunta RGE núm. 4043/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a declaracions
del president. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
El president del Govern va fer, dia 3 de juny, unes
declaracions en les quals manifestava: "Les darreres dades
econòmiques evidencien que la comunitat autònoma encara es
troba lluny de poder recuperar els nivells del passat i que
encara queda camí per recórrer perquè torni ser líder en creació
de riquesa i d'ocupació".
"Tenim un gran repte davant nosaltres, un gran compromís,
que és aconseguir que les Illes tornin ser la comunitat líder en
la producció de riquesa, de llocs de feina i de creixement
econòmic, respectant, naturalment, el medi ambient", varen ser
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les paraules textuals del president, qui es va mostrar
"preocupat" per l'actual situació laboral i econòmica, "que ens
afecta a tots".
Per la seva part el portaveu del Govern, dia 4 de juny, va fer
les consideracions següents: "El president va expressar ahir una
preocupació per la situació econòmica d'aquestes illes, una
preocupació que el Govern no ha amagat mai".
"No és la situació que voldríem, això és evident. Però també
li he de dir que les dades que ha exposat el conseller de Treball
posen ben a les clares una cosa ben evident, que és
incontestable des del punt de vista de l'estadística, que és un
canvi de tendència. Si agafam una sèrie suficientment llarga per
poder fer una anàlisi seriosa de la situació, podem observar que
des de l'any 94 al 2000 hi ha un comportament de l'economia
de les Illes Balears, jo crec que molt positiu, de creixement.
Avui hem pogut trobar indicadors de mercat laboral, de creació
de llocs de feina, i és evident que aquestes corbes demostren
que en el 2000 es dóna un punt d'inflexió. L'anàlisi d'aquest
govern del perquè es produeix aquest punt d'inflexió... Jo, com
a conseller de Turisme, crec que la política d'agressió i la
política d'enfrontament no va ser la més indicada. No només ho
dic ara, estant en el Govern, sinó que ho vaig dir també estant
a l'oposició. En el 2003-2004 s'aprecia un canvi de tendència.
Que no és la millora situació, que ens agradaria estar molt
millor i que estam convençuts que millorarem, també és cert.
Allò important avui és constatar aquest canvi de tendència i
demostrar i expressar que el Govern d'aquestes illes té una
extraordinària confiança en les possibilitats d'aquestes illes, en
les possibilitats de la seva classe treballadora i empresarial.
Que estam convençuts que aquesta situació és millorable i que
entre tots la millorarem. I el més important és que, més que
parlar de crisi, que insistim no es va referir en cap moment, el
president es va referir de preocupació, que crec que és
l'obligació de qualsevol política mitjanament responsable... Jo
crec que hem de detectar aquesta preocupació i hem de
començar a detectar també aquest canvi de tendència que
s'observa en el mercat, en el mercat laboral i en la situació
econòmica de les Illes Balears".
A la vista de les declaracions del president i les del portaveu
del Govern no hi ha cap afirmació de crisi econòmica per part
del president ni, lògicament, "desmentit" del conseller
portaveu.
Palma, 8 de juliol del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
EH)
A la pregunta RGE núm. 4044/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a
subministrament elèctric aquest estiu. (BOPIB núm. 46 de 18
de juny del 2004).
En primer lloc convé recordar que, amb la participació de
les direccions generals d'Indústria, Energia i Emergències i
l'em presa G E SA -E N D ESA, s'elaboraren dos plans
d'emergència per tal d'afrontar l'estiu 2004 a aquestes zones,
que presenten una problemàtica particular:
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- un per a la zona d'Artà i Capdepera,
- un altre per a la zona de Santa Eulària.
Els plans esmentats contemplen els següents tipus de
mesures:
1. Preventives.
2. Actuacions en cas de sobrecàrrega.
3. Mitjans tècnics i humans per atendre panes o sobrecàrregues.
4. De caràcter informatiu.
Amb aquestes actuacions es minimitza el risc
d'interrupcions de subministrament en tant que es du a terme
l'execució de les noves instalAlacions de distribució projectades
per a aquestes zones.
Palma, 4 d'agost del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
EI)
A la pregunta RGE núm. 4045/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a indefensió
dels diputats en les respostes del Govern. (BOPIB núm. 46 de
18 de juny del 2004).
La direcció i l'ordenació dels debats que es produeixen al
Parlament corresponen als òrgans de la Cambra. El Govern
considera que la revisió o interpretació d'aquests procediments
i, en qualsevol cas, la reforma del Reglament han de ser una
iniciativa dels grups parlamentaris.

Palma, 29 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
EJ)
A la pregunta RGE núm. 4046/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a
liberalització d'horaris comercials. (BOPIB núm. 46 de 18 de
juny del 2004).
Sobre la liberalització total dels horaris comercials, aquesta
conselleria sempre s'ha manifestat en contra d'aquesta i ha
defensat el dret i la competència de la nostra comunitat
autònoma a l'hora d'establir la regulació dels diumenges i
festius. De tota manera, pel que afecta a aquesta qüestió, estam
esperant que el Govern central defineixi la seva postura, ja que
sembla que existeixen contradiccions entre el Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç i la Vicepresidència segona del
Govern.
En data d'avui està pendent de celebració la conferència
sectorial de comerç exterior (convocada per al proper 21 de
juliol), a la qual es preveu conèixer l'informe del ministre
d'Indústria, Turisme i Comerç.
Palma, 14 de juliol del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
EK)
A la pregunta RGE núm. 4048/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a reforma de
l'Estatut. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
En cap moment el Govern no ha vulnerat el Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
Palma, 29 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
EL)
A la pregunta RGE núm. 4080/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a mesures de
prevenció per una altra fallida elèctrica. (BOPIB núm. 47 de
2 de juliol del 2004).
Des que es va produir el "zero" en el subministrament
elèctric el passat 21 de juliol del 2003 s'ha anat treballant, des
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, perquè
l'empresa subministradora d'energia GESA ENDESA dugués
a terme les actuacions necessàries per evitar o reduir al mínim
la probabilitat que en el futur es repeteixin aquests tipus de
situacions.
En aquest sentit, i com a realitzacions concretes dutes a
terme a la xarxa de distribució de les Illes Balears, podem
indicar les següents:
1. Generació.
- S'ha instalAlat una nova turbina de gas a la central de Maó.
- La centra d'Eivissa es reforça amb grups diesel mòbils que
podran operar a partir del 15 de juliol.
Així la companyia preveu els següents marges de generació:
sistema Mallorca-Menorca, 188 MW ; sistema EivissaFormentera, 28 M W .
2. Distribució.
- Ampliació amb tres noves unitats de transformació 220/66
kV de les subestacions de Son Orlandis, Llubí i Son Reus. Així
queda ampliada la capacitat de transformació en 240 MW.
- S'han realitzat millores d'equipaments a algunes
subestacions de 66 kV, així com revisions exhaustives a totes
elles.
- Se suspendran totes les actuacions a les subestacions
220/66 kV que puguin representar risc per a aquestes durants
els mesos de juliol i agost.
- S'han elaborat plans d'emergència concrets per a les zones
de Capdepera i Santa Eulàlia, que presenten una problemàtica
especial davant el retard en la realització de noves línies.
Palma, 27 de juliol del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
EM)
A la pregunta RGE núm. 4081/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a mesures de
prevenció per una fallida elèctrica. (BOPIB núm. 47 de 2 de
juliol del 2004).
Des que es va produir el "zero" en el subministrament
elèctric el passat 21 de juliol del 2003 s'ha anat treballant des
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia perquè
l'empresa subministradora d'energia GESA ENDESA dugués
a terme les actuacions necessàries per evitar, o reduir al mínim,
la probabilitat que en el futur es repeteixin aquest tipus
d'actuacions.
Així mateix, considerant en aquests moments la probabilitat
que es produeixi un "zero" en el subministrament elèctric, s'ha
elaborat un pla d'emergències en la redacció del qual han
participat la Direcció General d'Indústria, la Direcció General
d'Energia, la Direcció General d'Emergències i l'empresa
GESA ENDESA, tot això amb la finalitat de coordinar al
màxim les possibles actuacions que es derivassin d'aquesta
situació.
Palma, 14 de juliol del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
EN)
A la pregunta RGE núm. 4082/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a convenis per
fer auditories energètiques. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del
2004).
En relació a la pregunta de quants i quins convenis s'han
signat amb institucions el 2004 per fer auditories energètiques,
detallant a cadascun d'ells la proposta de reducció energètica,
el cost total, l'aportació de la conselleria, el percentatge anual
d'energia que es preveu reduir i el cost anual energètic que
s'haurà estalviat, hem de dir que en el que portam de l'any 2004
no n'hem firmat cap.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
EO)
A la pregunta RGE núm. 4083/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes per
millorar l'eficàcia energètica. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol
del 2004).
S'ha elaborat un pla d'eficiència en les instalAlacions
d'enllumenat públic en el qual poden participar tots els
ajuntaments, i on se subvencionen programes d'increment
d'eficiència energètica a l'enllumenat urbà i la reducció de la
contaminació lumínica. S'aporta ordre de resolució publicada
al BOIB.
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Per altra banda s'ha realitzat un conveni específic amb
l'Ajuntament de Formentera per realitzar una experiència pilot
per a la reducció de la contaminació lumínica, la millora de
l'eficiència i la gestió energètica de l'enllumenat urbà de tota
l'illa de Formentera. Amb aquesta experiència serà el primer
ajuntament amb una ordenança municipal específica per a les
instalAlacions d'enllumenat públic.
Aportació de la CAIB: 200.000 euros.
Aportació de l'ajuntament: 75.000 euros.
Les obres de canvi de làmpades i llumeneres es durien a
terme el 2004 i el 2005. A partir del 2005 podríem analitzar
l'estalvi energètic aconseguit, així com avaluar la reducció de
la contaminació lumínica.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
EP)
A la pregunta RGE núm. 4084/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes de
cogeneració. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).
Aquests projectes són promoguts per empreses per tal de
generar electricitat i calor per a les seves necessitats
energètiques. Per tant la iniciativa correspon a les empreses
privades, per la qual cosa el Govern, ni el 2004 ni cap altre any
anterior, no ha duit a terme cap projecte de cogeneració.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
EQ)
A la pregunta RGE núm. 4094/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a pis a
Menorca i a Eivissa-Formentera. (BOPIB núm. 47 de 2 de
juliol del 2004).
El Govern no facilitarà mai "pisos per a menors
delinqüents".
Si es pren com a model el cedit per l'IBAVI a la Fundació
Socioeducativa S'Estel, es tracta d'una unitat d'intervenció
socioeducativa per al suport de la inserció social de menors que
es trobin en la darrera fase d'una mesura d'internament o en
compliment d'una mesura de convivència. La finalitat de les
mesures esmentades i, per tant, del pis, és la de proporcionar
als menors un ambient de socialització positiu mitjançant la
convivència durant un període determinat pel jutge, amb un
grup educatiu que ofereixi un tractament quasi familiar pel que
fa al desenvolupament de pautes socioafectives i prosocials en
els menors.
Pel que fa a la creació d'un recurs similar a Menorca i a
Eivissa-Formentera, les estadístiques demostren que:
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- A Menorca des de l'any 2000 no s'ha dictat cap mesura
d'internament. El 2002, i a instàncies d'una persona acollidora,
se'n va dictar una de convivència amb una durada de sis mesos.
- A Eivissa no s'ha dictat mai una mesura de convivència i,
en els darrers anys, sols una d'internament d'un menor resident
a l'illa.

La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i seguretat social, atribueix l'exercici de la funció executiva i la
gestió en matèria de serveis socials als diferents consells
insulars, d'acord amb l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia i en
els termes establerts en l'articulat de l'esmentada llei d'atribució.

No queda justificada a hores d'ara la creació d'aquest recurs
a les illes de Menorca i Eivissa-Formentera.

Així mateix els consells insulars exerceixen la potestat
reglamentària sobre les matèries transferides, amb les
limitacions que estableix el capítol VIII de l'esmentada llei.

Palma, 21 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
ER)
A les preguntes RGE núm. 4095/04 i 4098/04, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives
a transferències de benestar social a Menorca i personal del
pis per a menors delinqüents. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol
del 2004).
El pis esmentat, sota la gestió de la Fundació
Socioeducativa S'Estel, comptarà amb 6 educadors en
dedicació exclusiva, a més del suport de l'equip tècnic
(psicòlegs, pedagogs) de la mateixa fundació.

Palma, 21 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
ES)
A la pregunta RGE núm. 4097/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
funcionament del pis cedit per IBAVI. (BOPIB núm. 47 de 2 de
juliol del 2004).
Es preveu que el pis esmentat estarà en disposició de
començar a funcionar el dia primer de setembre. A hores d'ara
s'està duent a terme l'equipament del pis i la preparació de la
plantilla. L'inici efectiu de l'activitat es correspondrà amb
l'ingrés del primer menor sobre el qual recaigui una mesura de
convivència amb grup educatiu dictada pels Jutjats de M enors,
o el dia que aquests acceptin que la darrera fase d'un
internament es dugui a terme en aquest pis.
El cost aproximat és de 250.000 i anuals.
Palma, 21 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
ET)
A la pregunta RGE núm. 4099/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a places
diürnes de caire social. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del
2004).

La data d'efectivitat de l'esmentada atribució de
competències és el dia 1 de gener del 2004, segons estableix el
darrer incís de la disposició final segona de l'esmentada llei
14/2001, el qual va ser modificat per l'article únic de la Llei
6/2003, de 8 de juliol.
Palma, 20 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EU)
A la pregunta RGE núm. 4100/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a dèficits
socials. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).
SolAlicitam a l'Hble. Sra. Diputada que especifiqui a quins
dèficits socials concrets es refereix i quines són les
publicacions de tota solvència a què fan referència els citats
dèficits socials, mencionats a la seva pregunta parlamentària.
Palma, 20 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EV)
A la pregunta RGE núm. 4101/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a ajudes a
domicili. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).
La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, atribueix als consells
insulars, dins el seu àmbit territorial, la funció executiva, la
gestió i la potestat reglamentària (en els termes, l'abast i les
limitacions que s'estableixen al capítol VIII de l'esmentada llei),
en matèria de serveis socials.
Així mateix, els consells insulars tenen atribuïda l'execució
dins el seu àmbit territorial dels plans i programes autonòmics
en matèria de serveis socials, d'acord amb el que s'estableix a
l'article 11 d'aquesta llei.
Respecte al servei d'ajuda a domicili l'article 9 de la Llei
14/2001 estableix que els consells insulars exerciran, en els
àmbits territorials respectius i en concepte de pròpies, la
programació i l'execució de l'acció assistencial i la gestió de
prestacions socials en el si dels serveis i centres propis
d'atenció a persones majors i per a persones amb
minusvalidesa.
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Per altra banda correspon als ajuntaments, d'acord amb la
Llei 9/1987, d'11 de febrer, l'acció social, crear, organitzar i
gestionar els serveis socials generals i estudiar i programar les
necessitats a cobrir en el seu àmbit territorial.
Palma, 20 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EX)
A la pregunta RGE núm . 4207/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a estudis i
informacions base de les afirmacions del conseller de Turisme
sobre la crisi actual. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).
L'afirmació del conseller de Turisme, en el seu context,
respecte a aquest tema feia referència a la crisi del producte
que es produeix en alguns casos. Aquesta afirmació es basa en
l'anàlisi general de la demanda.
Palma, 22 de juliol del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
EY)
A la pregunta RGE núm. 4208/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a estudis i
informacions base de les afirmacions del conseller de Turisme
sobre la indústria turística. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del
2004).
Les afirmacions del conseller de Turisme es basen en
l'anàlisi de la situació de l'oferta existent a les Illes Balears i en
les noves modalitats de la demanda turística.
Palma, 22 de juliol del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
EZ)
A la pregunta RGE núm. 4209/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a substitució del
Pla de marques. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).
El Pla de marques no se substitueix, sinó que passa a
denominar-se Productes Estrella de l'IQT; es complementa i se
n'incrementen els tipus de productes. Per altra part, els 236
establiments que hi havia en el 2003 adherits al pla s'han
incrementat en 144 més. S'espera superar la xifra fins a situarla en 450 en el 2004 i 2005.
A més, a causa de la importància que aquest projecte
representa dins el projecte Qualitat Illes Balears, s'intentarà
potenciar el pla d'accions off line a través d'assistència a fires,
promoció i divulgació dels productes i les accions comercials
a les destinacions afins als productes. També s'està preparant
un projecte especial d'internet per donar a conèixer tots els
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nostres productes arreu del món. Es potenciarà el
desenvolupament de la web igual que la creació d'un portal per
a informació i comunicació de tots els productes adherits a
l'Institut de Qualitat Turística.
Palma, 12 de juliol del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
FA)
A les preguntes RGE núm. 4235/04, 4236/04, 4237/04,
4248/04, 4239/04, 4240/04, 4241/04, 4242/04, 4243/04,
4244/04, 4245/04, 4246/04, 4247/04, 4248/04, 4249/04,
4250/04, 4251/04, 4252/04, 4253/04, 4254/04, 4255/04,
4256/04 i 4257/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives a tot inclòs. (BOPIB
núm. 47 de 2 de juliol del 2004).
Els establiments d'allotjament que es té coneixement que
comercialitzen la modalitat de tot inclòs són els següents:
- Port d'Alcúdia: 9; places: 4.606; categoria: dues i tres
estrelles.
- Platja de M uro: 6; places: 3.277; categoria: tres i quatre
estrelles.
- Can Picafort: 4; places: 2.094; categoria: tres i quatre
estrelles.
- Cala Mesquida: 2; places: 1.340; categoria: quatre
estrelles.
- Cala Rajada: 11; places: 3.403; categoria: una, dues, tres
i quatre estrelles.
- Cala Bona: 2; places: 566; categoria: quatre estrelles.
- Cala Millor: 17; places: 4.819; categoria: una, dues, tres
i quatre estrelles.
- Cala M endia: 2; places: 1.413; categoria: quatre estrelles.
- Cales de M allorca: 6; places: 4.127; categoria: tres
estrelles.
- Sa Coma: 6; places: 2.376; categoria: tres i quatre
estrelles.
- Porto Colom: 2; places: 549; categoria: dues i tres
estrelles.
- Cala d'Or: 9; places: 2.475; categoria: dues i tres estrelles.
- Cala Ferrera: 3; places: 1.266; categoria: tres estrelles.
- Colònia de Sant Jordi: cap.
- S'Arenal: 10; places: 3.581; categoria: una i tres estrelles.
- Platja de Palma: 7; places: 3.549; categoria: dues i tres
estrelles.
- Can Pastilla: 2; places: 593; categoria: tres estrelles.
- Cala M ajor: 1; places: 414; categoria: tres estrelles.
- Portals Nous: 1; places: 194; categoria: dues estrelles.
- Palmanova: 7; places: 2.540; categoria: tres estrelles.
- Magaluf: 4; places: 1.304; categoria: tres i quatre estrelles.
- Santa Ponça: 8; places: 3.334; categoria: dues i tres
estrelles.
- Peguera: 7; places: 2.140; categoria: tres i quatre estrelles.
Palma, 14 de juliol del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
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FB)
A la pregunta RGE núm. 4445/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafel
Torres Gómez. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).

granges sentinelles, les despeses d'anàlisi i control d'aquest any,
i també s'han de tenir previstes altres possibles actuacions
imprevistes que s'hagin de realitzar.
Palma, 12 d'agost del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

El Sr. Rafel Torres Gómez no ocupa cap lloc dins
l'organigrama de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals
Palma, 28 de juliol del 2004.
El cap de servei de Gestió Econòmica de la Vicepresidència
i Conselleria de Relacions Institucionals:
Basilio F. González i Florez.

Ordre de Publicació
FE)
A la pregunta RGE núm. 4448/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a revistes agràries.
(BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).

Ordre de Publicació
FC)
A la pregunta RGE núm. 4446/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a nova epidèmia de la
llengua blava. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).

El termini de presentació era dia 11 de juliol del 2004.
Avui, dia 19 de juliol, no s'han rebut tots els expedients perquè
alguns es poden presentar a delegacions comarcals i consells
insulars en el cas de Menorca i Eivissa. Per tant no estan
revisats tots els expedients.

Adjunta s'acompanya documentació de resposta a la
pregunta.

Els criteris a aplicar són els següents:
a) La qualitat de la presentació i el suport de l'activitat, d'acord
amb el mitjà en què es presenta, es puntuarà de 0 a 5 punts.
b) El rigor del programa de l'activitat projectada es puntuarà de
0 a 5 punts.
c) L'interès o la repercussió social que té o que pot tenir es
puntuarà de 0 a 5 punts.
d) La difusió del mitjà d'acord amb el seu àmbit territorial es
puntuarà de 0 a 5 punts.
e) El fet que l'entitat que la promogui no tengui ànim de lucre,
sempre que en els apartats anterior se sumin almenys 5 punts,
es puntuarà amb 2 punts.

Palma, 12 d'agost del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
FD)
A la pregunta RGE núm. 4447/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Pere Sampol i Mas, relativa a ajuts del Govern
central per a l'epidèmia de la llengua blava. (BOPIB núm. 48
de 16 de juliol del 2004).

El cap de gabinet i el secretari general de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca:
Xavier Muntaner i Roca i Llorenç Rigo i Rigo.

Ordre de Publicació
FF)

A la reunió sectorial del mes de desembre del 2003 es varen
concedir 2.000.000 i a les Balears per lluitar contra l'epidèmia
de la llengua blava. Posteriorment, a la reunió sectorial del mes
de març del 2004, aquesta quantitat va ser incrementada en
1.500.000 i més. Aquesta darrera ajuda encara no ha estat
tranferida a les Illes Balears.
Les despeses realitzades a data 29 de juliol del 2004 es
resumeixen en el següent quadre:
- Adquisició de vedells: 500.337 i.
- Manteniment de vedells: 1.059.085 i.
- Treballs de gestió a Menorca: 18.572 i.
- Anàlisi i control: 219.464 i.
- Transport: 69.223 i.
- Vacunació: 426.186 i.
- Indemnitzacions per vacunació: 27.218 i.
- Despeses diverses per la gestió: 55.817 i.
- Total quantificat a 29/07/04: 2.375.902 i.
Resten per quantificar factures de pagesos de Menorca que
encara no han arribat, altres possibles indemnitzacions,
diverses despeses per vacunacions, les despeses previstes en el
programa de vigilància entomològica, les relacionades amb les

A les preguntes RGE núm. 4456/04 i 4457/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a
actuacions fetes envers la falta d'un quadre de Goya i
actuacions que pensa fer. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del
2004).
El Govern, que exerceix el protectorat mitjançant la
Conselleria de Presidència i Esports, ha dut a terme i pensa dur
a terme les accions que li corresponen en aplicació de la Llei
50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, tenint en compte
que l'assumpte de la denúncia esmentada a les preguntes es
troba sub iudice.
Palma, 1 de setembre del 2004.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FG)
A la pregunta RGE núm. 4543/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a assignació de
canals múltiplex. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).

BOPIB núm. 52 - 10 de setembre del 2004
En data 6 de març del 2003, el Govern de les Illes Balears
remet a l'Administració de l'Estat la petició de cobertura de
televisió digital local terrestre (TDT) en el document del qual
s'adjunta còpia. Quedaven fora de cobertura els pobles
mallorquins de Capdepera, Artà, Vilafranca de B onany i
Escorca.
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Marratxí, 25 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
FI)

En escrit de 7 d'octubre del 2003 el director general de
Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información argumenta que "aunque las
necesidades de cobertura de ámbito local planteadas por esa
comunidad autónoma superan la capacidad del espectro
radioeléctrico disponible en las bandas de frecuencia
atribuidas al servicio de televisión, debido a su utilización
actual por estaciones de televisión analógica se ha pretendido
satisfacer, en el mayor grado posible, los objetivos de
cobertura local teniendo en cuenta la orografía del terreno y
considerando las peculiaridades características de esta
tecnología, que permite agrupar a localidades relativamente
próximas para ser cubiertas con el mismo canal múltiple. Las
necesidades no satisfechas pueden ser reconsideradas cuando
se produzca el cese de las emisiones de televisión con
tecnología analógica", i remetia un document, del qual se
n'adjunta còpia, de distribució dels múltiplex de TDT: quatre
a Mallorca, un a Eivissa-Formentera i un a M enorca. A la
cobertura plantejada en el document esmentat quedaven fora
els pobles següents: Petra, Ariany, Búger, Mancor de la Vall,
Llubí, Maria de la Salut, Sineu, Ses Salines, Algaida, Montuïri,
Sant Joan, Lloret de Vista Alegre, Consell, Alaró, Santa
Eugènia, Sencelles, Costitx, Santa Maria del Camí, Bunyola,
Sóller, Deià, Valldemossa, Esporles, Fornalutx, Puigpunyent,
Estellencs i Banyalbufar.

A la pregunta RGE núm. 4553/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
mediador cultural II. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del
2004).

El Govern de les Illes Balears esmena el document
solAlicitant el canvi de denominació dels múltiples (IB per PM),
i la cobertura de tots els pobles de les Illes Balears, tal com
queda reflectit en el RD 439/2004, de 12 de març, mitjançant
el qual s'aprova el Plan técnico nacional de la televisión digital
local, publicat el dia 8 d'abril del 2004.

Les partides d'alta de les modificacions de crèdit
solAlicitades són les següents:

Palma, 27 de juliol del 2004.
El director general de Comunicació:
Joan Martorell i Bonet.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
FH)
A la pregunta RGE núm. 4548/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a persones que
han visitat la pàgina web per interessar-se per la policia
turística. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).
Les pàgines web del Govern de les Illes Balears són
competència de la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions. D'altra banda, la Conselleria d'Interior no
disposa de cap certificació del nombre de persones que han
visitat la web on hi ha la policia turística dins al dia 1 de març.

Anualment la convocatòria d'ajudes relatives a mediadors
culturals es fa conjuntament entre la Conselleria de Presidència
i Esports i la Conselleria d'Educació i Cultura.
Enguany la tramitació d'aquesta convocatòria correspon a
la Conselleria d'Educació i Cultura. La Conselleria de
Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de
Serveis Socials, té previst dedicar un pressupost de 68.300
euros per a la convocatòria d'aquest any.
Palma, 26 de juliol del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
FJ)
A la pregunta RGE núm. 4555/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
aplicació de fons de contingència I. (BOPIB núm. 48 de 16 de
juliol del 2004).

- MC 60. Centre de cost 76101, programa
subconcepte 44300. Import: 25.000 i.
- MC 60. Centre de cost 76101, programa
subconcepte 46000. Import: 100.000 i.
- MC 60. Centre de cost 76101, programa
subconcepte 46100. Import: 100.000 i.
- MC 60. Centre de cost 76101, programa
subconcepte 46400. Import: 25.000 i.
- MC 60. Centre de cost 76101, programa
subconcepte 46900. Import: 50.000 i.
- MC 60. Centre de cost 76101, programa
subconcepte 48000. Import: 2.109.187,59 i.
- MC 231. Centre de cost 19201, programa
subconcepte 48000. Import: 230.000 i.
- M C 242. Centre de cost 76101, programa
subconcepte 48000. Import: 100.000 i.
- MC 289. Centre de cost 19201, programa
subconcepte 48000. Import: 150.000 i.
Palma, 30 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FK)

322D,
322D,
322D,
322D,
322D,
322D,
322B,
322D,
322B,
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A la pregunta RGE núm. 4556/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
aplicació de fons de contingència II. (BOPIB núm. 48 de 16 de
juliol del 2004).
Les partides d'alta de les modificacions de crèdit
solAlicitades són les següents:
- MC 90. Centre de cost 14301,
subconcepte 63200. Import: 448.000 i.
- MC 141. Centre de cost 14701,
subconcepte 22708. Import: 650.000 i.
- MC 141. Centre de cost 14701,
subconcepte 22708. Import: 350.000 i.
- MC 245. Centre de cost 14701,
subconcepte 22708. Import: 1.000.000 i.
- MC 271. Centre de cost 14601,
subconcepte 44246. Import: 30.000 i.
- MC 297. Centre de cost 14701,
subconcepte 22708. Import: 1.000.000 i.

Palma, 30 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

programa 612G,
programa 613A,
programa 613B,
programa 613A,

Ordre de Publicació
FM )
A la pregunta RGE núm. 4558/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
aplicació de fons de contingència IV. (BOPIB núm. 48 de 16
de juliol del 2004).

programa 612E,
programa 613A,

Palma, 21 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FL)
A la pregunta RGE núm. 4557/04, presentada per l'Hble.
Sra. D iputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
aplicació de fons de contingència III. (BOPIB núm. 48 de 16
de juliol del 2004).
Les partides d'alta de les modificacions de crèdit
solAlicitades són les següents:
- MC 108. Centre de cost 11301,
subconcepte 12000. Import: 14.680,54 i.
- MC 108. Centre de cost 11301,
subconcepte 12009. Import: 632,95 i.
- MC 108. Centre de cost 11301,
subconcepte 12100. Import: 9.494,28 i.
- MC 108. Centre de cost 11301,
subconcepte 12101. Import: 13.129,80 i.
- MC 108. Centre de cost 11301,
subconcepte 12102. Import: 6.843,12 i.
- MC 108. Centre de cost 11301,
subconcepte 12103. Import: 906,84 i.
- MC 108. Centre de cost 11301,
subconcepte 16000. Import: 8.016,47 i.
- M C 108. Centre de cost 11201,
subconcepte 13000. Import: 148.000 i.
- MC 114. Centre de cost 11201,
subconcepte 48001. Import: 976.640,50 i.
- MC 164. Centre de cost 11501,
subconcepte 47000. Import: 2.000.000 i.
- MC 257. Centre de cost 22501,
subconcepte 22706. Import: 303.920 i.
- MC 278. Centre de cost 11701,
subconcepte 48000. Import: 180.948 i.
- MC 278. Centre de cost 11101,
subconcepte 48000. Import: 536.800 i.

- MC 278. Centre de cost 11101, programa 121A,
subconcepte 46000. Import: 82.252 i.
- MC 293. Centre de cost 11101, programa 121A,
subconcepte 48000. Import: 343.198 i.

programa 112A,

Les partides d'alta de les modificacions de crèdit
solAlicitades són les següents:
- M C 112. Centre de cost 23301,
subconcepte 44241. Import: 400.000 i.
- MC 142. Centre de cost 23501,
subconcepte 44300. Import: 100.000 i.
- MC 230. Centre de cost 23301,
subconcepte 44241. Import: 600.000 i.
- MC 243. Centre de cost 23301,
subconcepte 44342. Import: 300.000 i.
- M C 243. Centre de cost 23301,
subconcepte 44241. Import: 450.000 i.
- MC 330. Centre de cost 23601,
subconcepte 44243. Import: 1.088.000 i.
- MC 330. Centre de cost 23301,
subconcepte 44241. Import: 412.000 i.

programa 457A,
programa 313I,
programa 457A,
programa 457A,
programa 457A,
programa 313C,
programa 457A,

Palma, 30 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

programa 112A,
programa 112A,
programa 112A,
programa 112A,
programa 112A,

Ordre de Publicació
FN)
A la pregunta RGE núm. 4559/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
aplicació de fons de contingència V. (BOPIB núm. 48 de 16 de
juliol del 2004).
Les partides d'alta de les modificacions de crèdit
solAlicitades són les següents:

programa 112A,
programa 121B,
programa 463D,
programa 463D,
programa 126C,
programa 112A,
programa 121A,

- MC 166. Centre de cost 16101,
subconcepte 20200. Import: 18.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101,
subconcepte 20300. Import: 2.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101,
subconcepte 21300. Import: 30.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101,
subconcepte 21400. Import: 2.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101,
subconcepte 21500. Import: 4.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101,
subconcepte 22000. Import: 25.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101,
subconcepte 22100. Import: 55.000 i.

programa 121C,
programa 121C,
programa 121C,
programa 121C,
programa 121C,
programa 121C,
programa 121C,

BOPIB núm. 52 - 10 de setembre del 2004
- MC 166. Centre de cost 16101, programa
subconcepte 22103. Import: 5.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101, programa
subconcepte 22601. Import: 20.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101, programa
subconcepte 22609. Import: 20.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101, programa
subconcepte 22706. Import: 25.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16101, programa
subconcepte 23000. Import: 40.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16201, programa
subconcepte 22607. Import: 30.000 i.
- MC 166. Centre de cost 16201, programa
subconcepte 23000. Import: 24.498,82 i.
- MC 303. Centre de cost 16201, programa
subconcepte 48000. Import: 85.000 i.
- MC 304. Centre de cost 16301, programa
subconcepte 46900. Import: 480.798,12 i.

121C,
121C,
121C,
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Ordre de Publicació
FQ)
A la pregunta RGE núm. 4694/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a beques per
a estudis per als policies locals i agents d'emergència. (BOPIB
núm. 50 de 30 de juliol del 2004).

121C,
121C,

A dia d'avui la Conselleria d'Interior no té en estudi la
convocatòria o la no-convocatòria de qualque tipus de beques
per a estudis per als policies locals o agents d'emergències.

121H,
Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

121H,
121H,
124A,

Palma, 30 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FO)
A la pregunta RGE núm. 4560/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
aplicació de fons de contingència VI. (BOPIB núm. 48 de 16
de juliol del 2004).

Ordre de Publicació
FR)
A la pregunta RGE núm. 4696/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Pla
especial d'incendis forestals. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol
del 2004).
El Pla especial d'incendis forestals fou informat
favorablement per la Comissió d'Emergències i Protecció,
d'acord amb el procediment administratiu establert a l'efecte, i
queda pendent d'homologació per part de la Comisión Nacional
de Protección Civil.

Les partides d'alta de les modificacions de crèdit
solAlicitades són les següents:

Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

- M C 195. Centre de cost 18401, programa 411D,
subconcepte 22706. Import: 360.000 i.
Ordre de Publicació
FS)
Palma, 30 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FP)
A la pregunta RGE núm. 4561/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
aplicació de fons de contingència VII. (BOPIB núm. 48 de 16
de juliol del 2004).

A les preguntes RGE núm. 4697/04, 4698/94 i 4699/04,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relativa a policies turístics a Eivissa, Menorca i
Formentera. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Interior, les places de policies turístics que
subvenciona la Conselleria d'Interior són de 20 a l'illa d'Eivissa,
de 12 a la de Menorca i de 2 a la de Formentera.
Marratxí, 25 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Les partides d'alta de les modificacions de crèdit
solAlicitades són les següents:
- MC 51. Centre de cost 36101, programa 121K,
subconcepte 13100. Import: 219.038,11 i.
Palma, 21 de juliol del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FT)
A la pregunta RGE núm. 4700/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a taxes de
l'IBSP i de l'EBAP. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, les taxes de l'anterior IBSP i de
l'actual EBAP no han sofert cap tipus de modificació.
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Marratxí, 23 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
FU)
A la pregunta RGE núm. 4711/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a serigrafies
dels artistes de les Illes Balears. (BOPIB núm. 50 de 30 de
juliol del 2004).
La Conselleria d'Interior complirà tots i cadascun dels
compromisos adquirits el seu dia en relació amb les serigrafies
dels artistes de les Illes Balears que no s'han venut.

Marratxí, 25 d'agost del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
FV)
A les preguntes RGE núm. 4771/04, 4772/04 i 4773/04,
presentades per l'Hble. Sr. D iputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a ètica de la vida privada, control ètic i
contractació de detectius, respectivament. (BOPIB núm. 50 de
30 de juliol del 2004).
La formulació de les preguntes és absurda i només pot obeir
a un ús inadequat de les funcions de diputat, i a una
interpretació perversa i malintencionada d'unes manifestacions
que res no varen tenir a veure amb el que es planteja a les
preguntes.
Palma, 20 d'agost del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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