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AJ) A les Preguntes RGE núm. 4545/04 i 4546/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a

pressupost per al Servei d'Emergència 112 i cost de la prestació del Servei d'Emergències 112. 1789
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del curs de gestió i direcció d'emergències. 1789

AL) A la Pregunta RGE núm. 4686/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a rehabilitació

i millora de l'hipòdrom de Manacor. 1789

AM) A la Pregunta RGE núm. 4688/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a "llengua blava". 1790

AN) A la Pregunta RGE núm. 4689/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a plans especials

de risc químic. 1790

AO) A la Pregunta RGE núm. 4690/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost del curs de

gestió i direcció d'emergències del 2003. 1790

AP) A la Pregunta RGE núm. 4692/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a personal de la

Direcció General d'Emergències. 1790

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4693/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a professorat dels

cursos de gestió d'emergències. 1790

AR) A la Pregunta RGE núm. 4695/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Pla de seguretat

a les platges. 1791
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Conselleria d'Interior. 1791

AT) A la Pregunta RGE núm. 4703/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a extracte del compte

d'ajuts a Camariñas. 1791

AU) A la Pregunta RGE núm. 4704/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a assegurances dels

voluntaris que anaven a Galícia. 1791

AV) A les Preguntes RGE núm. 4706/04 i 4707, presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a

funcionaris o alts càrrecs a Galícia el 13 de gener i funcionaris o alts càrrecs a Galícia el 12 d'abril. 1791

AX) A la Pregunta RGE núm. 4708/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a informació de

Voz de Galicia. 1791

AY) A la Pregunta RGE núm. 4709/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a factures del

dispositiu d'ajuda a Camariñas. 1791

AZ) A la Pregunta RGE núm. 4712/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcionari enviat

a Formentera. 1792

BA) A la Pregunta RGE núm. 4718/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cursos ISBP o

EBAP. 1792

BB) A les Preguntes des de RGE núm. 4790/04 fins a 4841/04 presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,

relatives a persones que donaren instruccions per la recerca de factures a diverses conselleries, persones encarregades de cercar factures

a diverses conselleries, hores fora d'horari laboral dedicades a cercar factures a diverses conselleries i hores laborals dedicades a cercar

factures a diverses conselleries. 1792

BC) A la Pregunta RGE núm. 4846/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a finançament de residències

i centres a Mallorca. 1792

BD) A la Pregunta RGE núm. 4847/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a evolució de la sinistralitat

laboral a Eivissa i Formentera. 1792

BE) A la Pregunta RGE núm. 4848/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a membres adherits als

consorcis de recursos sociosanitaris i assistencials. 1793
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BF) A la Pregunta RGE núm. 4849/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a tècnic de prevenció de

riscs laborals a Eivissa i Formentera. 1793

BG) A la Pregunta RGE núm. 4850/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a tècnic de prevenció de

riscs laborals a Eivissa i Formentera. 1793

BH) A la Pregunta RGE núm. 4851/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a places que corresponen

a l'Estat als centres fets pel conveni amb l'IMSERSO. 1793

BI) A la Pregunta RGE núm. 4852/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a funcions de recerca i

investigació als centres fets pel conveni amb l'IMSERSO. 1793

BJ) A la Pregunta RGE núm. 4854/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a quantitats que es preveu

transferir al consorci de recursos sociosanitaris d'Eivissa i Formentera. 1794

BK) A la Pregunta RGE núm. 4855/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a quantitats transferides

al consorci de recursos sociosanitaris d'Eivissa i Formentera. 1794

BL) A la Pregunta RGE núm. 4857/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a finançament del centre

de dia a Formentera i residència d'assistits d'Eivissa. 1794

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5516/04, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.

1794

3.17. INFORMACIÓ

A) Resolució de Presidència reguladora de les normes sobre tramitació del Compte General de la comunitat autònoma. 1794

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3214/04. 1795
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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 4762/04.

La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de setembre del 2004, rebutjà per 6 vots a

favor, 9 en contra i cap abstenció, l'escrit de referència,

presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual

se solAlicitava la convocatòria urgent d'una sessió extraordinària

del Ple de la Cambra pel procediment d'urgència per debatre la

InterpelAlació RGE núm. 4761/04, en compliment del que

disposa l'article 55.4 del Reglament del Parlament i del que

preveu l'article 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes

Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5500/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a propostes del president de les Illes

Balears amb motiu del Debat de presidents de comunitats

autònomes. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el president

del Govern de les Illes Balears, sobre les propostes del

president del Govern de les Illes Balears amb motiu del Debat

de presidents de comunitats autònomes.

Davant la propera celebració en el Senat del Debat entre els

presidents de governs de comunitats autònomes, en el qual es

formularan distintes propostes sobre possibles canvis en el

model de l'Estat, que poden derivar en una reforma de distints

estatuts d'autonomia i, si n'és el cas, de la mateixa Constitució

Espanyola, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

considera oportú que el Parlament de les Illes Balears debati

sobre el contingut de les propostes que formularà el president

del Govern de les Illes Balears.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista interpelAla el president del Govern de les Illes

Balears en relació a la postura que mantindrà respecte de les

reformes institucionals que es puguin materialitzar en la present

legislatura.

Palma, a 13 de setembre del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5527/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a tasques de descontaminació. (Mesa de 22 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5594/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a conveni de soterrament de línies elèctriques a

Eivissa. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5595/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a usuaris de línies elèctriques soterrades. (Mesa de 22

de setembre del 2004).

RGE núm. 5596/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a empresaris signants del conveni de soterrament de

línies elèctriques. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5598/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions per fer front als efectes de la "llengua blava".

(Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5599/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

programes de tecnificació. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5600/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

alumnes usuaris de programes de tecnificació. (Mesa de 22 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5601/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

convocatòria pública d'ajuts per millorar la seguretat a les

platges. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5602/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

programa de millora de la seguretat a les platges. (Mesa de 22

de setembre del 2004).
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RGE núm. 5603/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

convenis de colAlaboració de la Direcció General de Política

Lingüística. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5604/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a subvencions al Patronat Joan XXIII de la Conselleria

d'Educació. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5605/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a subvencions al Patronat Joan XXIII de la Conselleria de

Presidència. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5606/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

oferiment als centres del Pla de la Conselleria d'Educació per

a l'elecció de la llengua del primer ensenyament. (Mesa de 22

de setembre del 2004).

RGE núm. 5607/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cost del Pla de la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la

llengua del primer ensenyament. (Mesa de 22 de setembre del

2004).

RGE núm. 5608/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a àrees de

serveis socials a Mallorca. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5609/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions

en serveis socials. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5610/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

aportacions a les fires de la ciència i la tecnologia. (Mesa de

22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5611/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

allotjament a Menorca. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5612/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propietari

de l'allotjament a Menorca. (Mesa de 22 de setembre del

2004).

RGE núm. 5613/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

transport a Menorca. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5614/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propietari

del mitjà de transport a Menorca. (Mesa de 22 de setembre del

2004).

RGE núm. 5615/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

color dels vehicles de la policia local. (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5616/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

repartiment dels vehicles adquirits. (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5617/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imatge

dels nous vehicles de la policia local. (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5618/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trobada

amb empresaris xinesos. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5619/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació

del conseller d'Interior amb els empresaris xinesos. (Mesa de

22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5620/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contacte

per a la trobada amb empresaris xinesos. (Mesa de 22 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5621/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a captació d'empreses al Parc Bit. (Mesa de 22 de setembre del

2004).

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants i quin personal del cos d'agents de medi ambient

destina la Conselleria de Medi Ambient al seguiment de les

tasques de descontaminació fetes per les empreses autoritzades

a la descontaminació de vehicles fora d'ús?

Palma, a 13 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha signat la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia un

conveni amb empresaris de la zona nord de l'illa d'Eivissa per

finançar el soterrament de línies elèctriques?
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Palma, a 16 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quants d'usuaris han de donar servei les línies elèctriques

que es preveu soterrar mitjançant el finançament d'empresaris

de l'illa d'Eivissa que han subscrit un conveni amb la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia?

Palma, a 16 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins empresaris de l'illa d'Eivissa han signat convenis amb

la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per tal de finançar

el soterrament de línies elèctriques?

Palma, a 16 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les actuacions i el cost de cadascuna que amb

fons propis del Govern de les Illes Balears, ha finançat la

Conselleria d'Agricultura per fer front als efectes de la "llengua

blava"?

Palma, a 7 de setembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins seran els programes de tecnificació que executarà

l'Escola Balear de l'Esport al complex esportiu anomenat

"Torre dels Enagistes" a Manacor?

Palma, a 7 de setembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els alumnes i el seu municipi d'origen o domicili,

que són usuaris de programes de tecnificació de l'Escola Balear

de l'Esport?

Palma, a 7 de setembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la convocatòria pública i els criteris per

distribuir els ajuts als ajuntaments per millorar la seguretat a les

platges?

Palma, a 7 de setembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els ajuntaments beneficiats i amb quina quantia

d'ajut econòmic, pel programa de millora de la seguretat a les

platges?

Palma, a 7 de setembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quins ajuntaments té signats convenis de colAlaboració

la Direcció General de Política Lingüística? Quina és la

convocatòria pública que els sustenta?

Palma, a 7 de setembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions i per quins projectes ha rebut el

Patronat Joan XXIII des del mes de juny del 2003 de la

Conselleria d'Educació?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions i per quins projectes ha rebut el

Patronat Joan XXIII des del mes de juny del 2003 de la

Conselleria de Presidència?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quants de centres ha ofert la conselleria participar en el

pla d'elecció de la llengua del primer ensenyament?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Què està previst que costi el pla pilot que ha posat en marxa

la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua del

primer ensenyament?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins serveis dóna el Govern de les Illes Balears

directament a les àrees de serveis socials a Mallorca? Quin és

el cost anual?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

ha fet o ha previst fer el Govern de les Illes Balears enguany

en qüestions que tenguin a veure amb serveis socials?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En resposta oral a una pregunta del Grup Popular en el Ple

del Parlament, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació va

dir que les fires de la Ciència i la Tecnologia s'havien realitzat

a Mallorca i a Eivissa perquè els consells insulars respectius hi

havien fet aportacions. En resposta escrita del Govern a les

preguntes d'aquesta diputada RGE núm. 3142/04 i 3143/04 no
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es menciona la quantia de les aportacions. Quina quantia van

aportar cadascun dels consells insulars per a la realització de

les fires respectives?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

La diputada:

Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

On s'allotjaren durant el seu viatge oficial a Menorca el juny

del 2004 la vicepresidenta del Govern de les Illes Balears Sra.

Estaràs, la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i

Transports, Sra. Cabrer, el conseller d'Interior, Sr. Rodríguez,

i el conseller d'Educació i Cultura, Sr. Fiol?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Qui era el propietari del lloc on s'allotjaren durant el seu

viatge oficial a Menorca el juny del 2004 la vicepresidenta del

Govern de les Illes Balears Sra. Estaràs, la consellera d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports, Sra. Cabrer, el conseller

d'Interior, Sr. Rodríguez, i el conseller d'Educació i Cultura, Sr.

Fiol?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quin mitjà de transport es desplaçaren des de i cap a

l'aeroport durant el seu viatge oficial a Menorca el juny del

2004 la vicepresidenta del Govern de les Illes Balears Sra.

Estaràs, la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i

Transports, Sra. Cabrer, el conseller d'Interior, Sr. Rodríguez,

i el conseller d'Educació i Cultura, Sr. Fiol?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Qui era el propietari del mitjà de transport amb què es

desplaçaren des de i cap a l'aeroport durant el seu viatge oficial

a Menorca el juny del 2004 la vicepresidenta del Govern de les

Illes Balears Sra. Estaràs, la consellera d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports, Sra. Cabrer, el conseller d'Interior, Sr.

Rodríguez, i el conseller d'Educació i Cultura, Sr. Fiol?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el termini perquè els ajuntaments canviïn els colors

dels vehicles de la policia local?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quin criteri es repartiran els vehicles adquirits per la

Conselleria d'Interior als ajuntaments?

Palma, a 7 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Amb qui ha fet consultes el conseller d'Interior per triar la

imatge dels nous vehicles de la policia local?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quina raó va ser present el conseller d'Interior a una

trobada amb empresaris xinesos?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina relació tenen amb les competències del conseller

d'Interior els empresaris xinesos que justifiqui la seva presència

a una trobada amb aquests?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Qui es va posar en contacte amb el conseller d'Interior per

invitar-lo a una trobada amb empresaris xinesos?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller d'Economia, Hisenda i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

En referència a la política de captació d'empreses al Parc

Bit a partir del juny del 2003, quantes empreses i quines s'han

compromès a ubicar-se al Parc Bit?, quantes i quines ho han fet

a la data d'avui?, quina és o serà la inversió en R+D de les

empreses que s'han ubicat o s'ubicaran al Parc Bit?, quant de

personal d'alta qualificació empren o empraran les empreses

que s'han ubicat o s'ubicaran al Parc Bit (doctors, llicenciats,

enginyers, ...)?

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5800/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a subvencions per mal temps. (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5815/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

expedient d'investigació per l'accident del pont de la carretera

de Llucmajor. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5816/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a reforma de l'Estatut d'Autonomia. (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5817/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a aportacions del Govern a l'organització de la conferència de

presidents. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5818/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos

nàutics de la Conselleria d'Interior. (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5822/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a demolició de la casa i de l'estudi d'enregistrament de

Michel Cretu. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5837/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i

Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions

per tal que es pugui continuar utilitzant s'Oberta de Muro.

(Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5838/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens

i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts per

a les explotacions agrícoles que deixin de regar. (Mesa de 22

de setembre del 2004).
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RGE núm. 5839/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a funcionament de la Targeta Bàsica. (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5840/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria A.

López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

increment de la dotació econòmica de l'abonament-guarderia.

(Mesa de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5841/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a primer setmanari internacional d'innovació i turisme. (Mesa

de 22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5842/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i

Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

campanyes de promoció. (Mesa de 22 de setembre del 2004).

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

El Govern de les Illes Balears ha anunciat subvencions per

compensar els mals provocats pel mal temps al municipi de

Valldemossa. Pensa el Govern de les Illes Balears donar el

mateix tractament que va dispensar al municipi de Consell

després de la calabruixada patida l'any passat?

Palma, a 20 de setembre del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ha obert la inspecció de treball un expedient d'investigació

per l'accident laboral que va ocórrer a les obres del pont de la

carretera de Llucmajor?

Palma, a 21 de setembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de

les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears presentar al Parlament

de les Illes Balears una proposta de reforma de l'Estatut

d'Autonomia?

Palma, a 21 de setembre del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de

les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina ha estat l'aportació del Govern de les Illes Balears

per a l'organització de la Conferència de presidents de

comunitats autònomes?

Palma, a 21 de setembre del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Amb quins recursos nàutics, titularitat de la conselleria,

comptava la Conselleria d'Interior per atendre les emergències

a Balears en data 30 de gener del 2004?

Palma, a 21 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el Govern incloure alguna disposició a la Llei

d'acompanyament dels pressuposts del 2005 que eviti complir

la resolució judicial ferma que obliga a la demolició de la casa

i l'estudi d'enregistrament de Michel Cretu, ja que la que es va

incloure a l'anterior llei d'acompanyament no ha produït els

efectes desitjats?
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Palma, a 21 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines gestions ha fet el conseller de Medi Ambient per tal

que els usuaris de s'Oberta de Muro puguin continuar utilitzant

les instalAlacions?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca posar en

marxa els ajuts o les subvencions per a les explotacions

agrícoles que deixin de regar?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Andreu Prohens i Vicens.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures, tant de gestió com econòmiques, ha

implantat la Conselleria de Presidència i Esports per al

funcionament de la "targeta bàsica"?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst la Conselleria de Presidència i Esports

incrementar la dotació econòmica de l'abonament-guarderia?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Maria A. López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la participació del Govern en el primer Setmanari

Internacional d'Innovació i Turisme?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin plantejament ha fet la Conselleria de Turisme al

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a la realització de

noves campanyes de promoció?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Marí i Tur.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5783/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

criteris del Pla de la Conselleria d'Educació per a l'elecció de

la llengua del primer ensenyament, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 22 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5784/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

criteris de la Conselleria d'Educació per a l'elecció dels

centres que participen en el Pla per a l'elecció de la llengua

del primer ensenyament, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports (Mesa de 22 de setembre del

2004).
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RGE núm. 5785/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

millores o contraprestacions que ha ofert la Conselleria

d'Educació als centres que participen en el Pla per a l'elecció

de la llengua del primer ensenyament, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 22 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5786/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

avaluació del Pla de la Conselleria d'Educació per a l'elecció

de la llengua del primer ensenyament, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 22 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5787/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

previsions de la Conselleria d'Educació sobre el Pla per a

l'elecció de la llengua del primer ensenyament, a contestar

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de

22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5788/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i

Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

convocatòria de la Conferència Sectorial de Serveis Socials,

a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de

22 de setembre del 2004).

RGE núm. 5789/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i

Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

compensació de desequilibris als consells, a contestar davant

la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quins criteris pedagògics (objectius, orientacions,

condicions, terminis, dates i sistema d'avaluació) fonamenten

l'experiència de l'elecció de la llengua del primer ensenyament?

Palma, a 20 de setembre del 2004.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quins criteris ha seguit la conselleria per triar els centres

que participen en el Pla d'elecció de la llengua del primer

ensenyament i quins són els centres seleccionats?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines millores o contraprestacions ha ofert la Conselleria

d'Educació als centres que participen en el Pla per a l'elecció de

la llengua del primer ensenyament?

Palma, a 20 de setembre del 2004.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Com, quan i per qui està previst que s'avaluï el Pla de la

Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua del primer

ensenyament?

Palma, a 14 de maig del 2004.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Té previst la Conselleria d'estendre l'experiència d'elecció

de la llengua a l'ensenyament primari i a ESO?

Palma, a 20 de setembre del 2004.
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La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Assabentats pels mitjans de comunicació que el Govern de

les Illes Balears ha aprovat una aportació extraordinària de 6,5

milions d'euros a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de

Mallorca, per quins motius la consellera de Presidència i

Esports no va convocar la Conferència Sectorial de Serveis

Socials prevista a la Llei 14/2001, d'atribució de competències

als consells insulars, per tractar aquest tema?

Palma, a 20 de setembre del 2004.

El diputat:

Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Assabentats pels mitjans de comunicació que el Govern de

les Illes Balears ha aprovat una aportació extraordinària de 6,5

milions d'euros a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de

Mallorca, què pensa fer el Govern per compensar els consells

insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera del desequilibri

produït?

Palma, a 20 de setembre del 2004.

El diputat:

Andreu Bosch i Mesquida.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5591/04, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a proposta del president del Govern de les Illes

Balears d'avançar el 12% del preu dels bitllets dels residents

entre les Illes Balears i la Península. (Mesa de 22 de setembre

del 2004).

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

De tots és conegut que la situació de l’arxipèlag de les Illes

Balears, separat de la península pel mar Mediterrani, obliga els

ciutadans de la nostra comunitat a dependre de les

comunicacions aèries i marítimes a l’hora de viatjar a altres

indrets del territori nacional, ja que no els és possible valer-se

de les formes de comunicació autònomes per carretera.

Aquesta constant dependència fa que els ciutadans de

Balears es trobin en una situació de desavantatge competitiva

respecte a les altres comunitats i que es vegin constantment

perjudicats pel fet de la insularitat, reconegut per la constitució

europea.

Actualment, i per compensar aquest greuge, hi ha establert

un descompte del 33% en els preus dels bitllets per als

residents, descompte que minva però que no elimina la

discriminació existent per als ciutadans de les Illes Balears.

Arrel de l’anunci realitzat el passat mes d’agost per l’actual

president del Govern de la nació d’incrementar els descomptes

fins al 38% a partir de l’any 2005, el president de la comunitat

autònoma balear, Jaume Matas, va proposar al Govern de

Madrid la possibilitat que la nostra comunitat autònoma avanci

inicialment el 12% restant fins arribar al 50% del preu dels

bitllets. D’aquesta manera els residents de les Illes Balears es

beneficiarien ja a partir de dia 1 de gener del 2005 d’aquest

substanciós descompte, que rebaixaria de forma notable el preu

de la insularitat i s’aconseguiria una certa equiparació entre els

ciutadans residents a les nostres illes i els residents de la

península.

Així mateix, i per garantir l’efectivitat d’aquestes mesures,

és indispensable l’existència d’una declaració de servei públic

per als desplaçaments entre les illes i la península que fixi unes

freqüències mínimes, un mínim de places, asseguri la qualitat

del servei, així com unes tarifes màximes que evitin una pujada

desmesurada dels preus.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta

la següent proposició no de llei:

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

a fer efectiu per a l’any 2005 el descompte del 38% del preu

dels bitllets aeris i marítims tal i com va anunciar el president

del Govern d’Espanya.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a donar suport a la proposta del Govern de les Illes Balears

d’avançar el 12% del preu dels bitllets per a residents a la

nostra comunitat autònoma, comprometent-se a retornar el cost

de la despesa el més aviat possible a les arques de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a dur a terme la declaració de servei públic dels desplaçaments

aeris i marítims entre les Balears i la península, on es regulin
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unes freqüències mínimes, un mínim de places, s’asseguri la

qualitat del servei, així com unes tarifes màximes que evitin

una pujada desmesurada dels preus.

Palma, a 16 de setembre del 2004.

El portaveu:

Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5513/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista relativa a ordre per la qual es preveu la

simultaneïtat en llengua catalana i castellana en una mateixa

aula, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports (Mesa de 22 de setembre del

2004).

RGE núm. 5590/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista relativa a oficialitat de les llengües a Europa,

amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports (Mesa de 22 de setembre del 2004).

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Havent-se presentat a la mesa sectorial un esborrany

d’Ordre per la qual es preveu la possibilitat que en una mateixa

aula d’educació infantil o primer cicle d’educació primària es

realitzi simultàniament l’ensenyament en llengua catalana i

llengua castellana.

Atès que aquest esborrany ha estat rebut negativament pels

sindicats d’ensenyament i per amples sectors de la comunitat

educativa.

Atès, així mateix que consideram que l’aplicació d’una

Ordre d’aquestes característiques suposaria una clara distorsió

en el procés d’aprenentatge dels infants.

És per tot això, que el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

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

Illes Balears a paralitzar la tramitació de l’esmentada ordre.

Palma, a 14 de setembre del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

El passat 14 de setembre es donà a conèixer que el Govern

de l’Estat havia demanant formalment a la resta de socis de la

Unió Europea una reforma del règim lingüístic perquè català,

gallec, basc i valencià hi tinguessin cabuda.

Considerem positiu que s’avanci en la incorporació a la

Unió Europea de totes les llengües oficials existents a l’Estat

espanyol, però malgrat es denomini valencià la llengua

cooficial a la Comunitat Valenciana és universalment per la

comunitat científica que això no suposa que sigui una llengua

diferent a la llengua catalana, ans al contrari tan si rep el nom

de valencià com si rep el nom de català es tracta de la mateixa

llengua.

Així la proposta del Govern de l’Estat, si no es rectifica o

aclareix, pot suposar un nou atemptat contra la unitat de la

llengua catalana.

És per tot això, que el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

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

l’Estat a rectificar la seva demanda davant la Unió Europea de

forma i manera que quedi palès sense cap mena de dubte o

interpretació que les denominacions català i valencià fan

referència a una mateixa llengua i que en conseqüència no

s’escau un tractament diferenciat.

Palma, a 14 de setembre del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 1895/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Pere Sampol i Mas, relativa a pesques experimentals i

mostratges al Cap Salines. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre

del 2003).

A la zona del Cap Salines no s'han fet pesques

experimentals ni mostratges durant el 2003. Això no és cap

novetat, perquè la zona no és cap de les zones habituals de

mostratge que té el servei de recursos marins de la Direcció
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General de Pesca, i tan sols hi ha pesques aïllades entre el 1986

i el 2002.

Palma, 8 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 1993/03, presentada per l'Hble

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

tècnica d'escoletes infantils. (BOPIB núm. 11 de 26 de

setembre del 2003).

La Comissió Interdepartamental que realitza el projecte de

decret 0-3 anys està formada, entre d'altres, per un membre de

la Conselleria de Treball.

Palma, 7 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

C)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral en

comissió RGE núm. 2744/03 i 2745/03, presentades per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relatives a Comissió

assessora de dret civil i reforma de la Compilació del dret civil

balear, respectivament. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre del

2003).

Els canvis que es van produir en la composició de la

Comissió assessora de dret civil van ser motivats pel canvi de

govern. Els membres actuals de la comissió, tots ells

professionals de reconegut prestigi, seran els encarregats de

continuar amb els treballs iniciats en etapes anteriors.

Palma, 7 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

D)

A les Preguntes RGE núm. 2748/03, 2749/03 i 2750/03,

presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan,

relatives a adjudicació Lototrot, travessa hípica, promotrot,

Consorci Hípic de Mallorca. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre

de 2003).

La constitució de la nova Junta Rectora del Consorci del

Joc Hípic de Mallorca fou el dia 21 d'abril de 2004.

El procediment seguit per a l'adjudicació del contracte per

a implantació, organització, l'explotació, la gestió, el

funcionament i el desenvolupament de l'aposta hípica externa

(LOTOTROT) i dels jocs de promoció del trot

(PROMOTROT), és el procediment negociat sense publicitat.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió

RGE núm. 2751/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel

Ramon i Juan, relativa a homologació de retribucions dels

funcionaris. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre del 2003).

La competència en l'homologació de retribucions entre els

funcionaris de l'Estat que treballen a les Illes Balears amb els

que treballen a les illes Canàries correspon al Govern de l'Estat.

Marratxí, 31 d'agost del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió

RGE núm. 3101/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere

Sampol i Mas, relativa a efectes de la PAC a les Illes Balears.

(BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

En aquests moments està previst encarregar un estudi a una

empresa especialitzada sobre els efectes que a l'agricultura i a

la ramaderia tindrà la nova política de la Unió Europea.

Palma, 6 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió

RGE núm. 3102/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere

Sampol i Mas, relativa a adequació de la nostra agricultura al

nou context normatiu. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del

2003).

De manera general, l'estratègia que pensa seguir la

Conselleria d'Agricultura i Pesca és:

- Gestionar amb eficàcia les ajudes de la Unió Europea i del

MAPA.

- Crear línies d'ajudes per afavorir determinats sectors.

- Incrementar els recursos en I+R+I (investigació, recerca

i innovació).

- Tecnificar el sector per mitjà de tècnics especialitzats.

- Augmentar la competitivitat mantenint una sanitat vegetal

i animal adequades.

- Posar els mitjans necessaris per afavorir l'acompliment de

la "condicionalitat" establerta per la reglamentació comunitària.

Palma, 6 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió

RGE núm. 3103/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere
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Sampol i Mas, relativa a política estratègica agrària. (BOPIB

núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no té previst promoure

cap llei d'agricultura ja que considera que el sector agrari és un

sector molt regulat per les disposicions ja existents i no són més

normes el que li fa falta.

Palma, 6 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió

RGE núm. 3104/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere

Sampol i Mas, relativa a ajuts per als cereals, oví i vacum.

(BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca va demanar l'opinió als

sindicats i a les cooperatives i hi va haver diferències de criteri

entre el sector, per la qual cosa es va demanar el màxim

desacoblament possible al mínim.

En aquests moments, la conselleria defensaria un

desacoblament total en cereals i el mínim desacoblament

possible en l'oví i el vacum.

Palma, 6 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió

RGE núm. 3105/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere

Sampol i Mas, relativa a Servei d'orientació agrària. (BOPIB

núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

El servei que prestaven aquestes persones el presten

actualment les agències comarcals reforçades pels tècnics dels

serveis centrals.

Quant a l'obligatorietat del Servei d'orientació agrària per

a la nova PAC, la conselleria té previst que en els terminis

adients existeixi un sistema d'assessorament adequat a la

normativa.

Palma, 6 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

K)

A les Preguntes RGE núm. 976/04, 977/04 i 978/04,

presentades per l'Hble Sra. Diputada Maria José Camps i

Orfila, relatives a modificacions propostes pel fons de

cooperació municipal, criteris de repartiment del fons de

cooperació municipal i acords de repartiment del fons de

cooperació municipal. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer de

2004).

Tal i com ja es va fer constar a la resposta a la solAlicitud de

documentació RGEP núm. 1225/04, al Butlletí Oficial de les

Illes Balears núm. 19, de 7 de febrer de 2004 ve publicat

l'Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2004,

d'aprovació dels criteris i el procediment per distribuir el fons

de cooperació municipal per a l'exercici de 2004.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 1727/04, presentada per l'Hble

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

selecció del personal no funcionari. (BOPIB núm. 36 de 2

d'abril de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'EBAP, al

curs de Gestió i/o Direcció d'Emergències organitzat per la

Conselleria d'Interior es varen admetre totes les solAlicituds de

persones alienes a l'administració autonòmica.

Marratxí, 23 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

M)

A les Preguntes RGE núm. 1728/04 i 1731/04, presentades

per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives

a persones que treballen en o per a l'EBAP i funcionaris de

l'EBAP. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de

Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública

de la Conselleria d'Interior i segons les dades que figuren a

l'aplicació informàtica de recursos humans META-4, no hi ha

personal funcionari ni laboral que treballi dins la Unitat EBAP,

donat que dins l'aplicació informàtica de recursos humans

META-4, malgrat que dita unitat estigui creada, no té encara

llocs de feina assignats. El personal funcionari i laboral

d'aquest organisme es troba actualment integrat dins la Direcció

General de Funció Pública de la Conselleria d'Interior.

Marratxí, 23 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 1730/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

funcionaris de la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 36 de 2

d'abril de 2004).

Mitjançant el present, s'adjunta relació del nombre de

funcionaris que s'han incorporat a la Conselleria d'Interior a
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partir del 3 de juliol de 2003, desglossat segons sigui per

concurs, comissió de serveis, lliure designació, interins i grups

de pertinència, facilitada pel Servei de Registre de Personal de

la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria

d'Interior.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats

Marratxí, 23 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 1745/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a promoció

específica del calçat insular en el mercat nacional. (BOPIB

núm. 36 de 2 d'abril de 2004).

El suport de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

a la promoció del calçat al mercat nacional es canalitza a través

de dos instruments:

1. Per una banda, a través d'un capítol d'inversió directament

gestionat pel Consorci per al desenvolupament econòmic de les

Illes Balears en les dues edicions de la fira Modacalzado de

Madrid (març i setembre). El pressupost d'aquest capítol per a

l'exercici del 2004 puja a 266.509 euros.

2. Per una altra, a través de la convocatòria d'ajudes que

anualment publica la conselleria. El present exercici la

convocatòria queda regulada amb la resolució del conseller de

Comerç, Indústria i Energia núm. 947, de 23 de gener del 2004.

Resulta en aquest cas impossible de determinar l'import de

l'ajuda econòmica que es destinarà a la promoció del calçat dins

del mercat nacional, ja que el pressupost de la conselleria

destinat a la concessió d'ajudes al sector industrial de les Illes

Balears no es troba desglossat ni per activitats ni per sectors.

Palma, 2 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 1749/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a

infraestructures educatives que ja estaven previstes en el curs

2002/2003. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril de 2004).

El Pla d'infraestructures inclou, com no pot ser d'altra

manera, totes les actuacions significatives, tant centres nous

com ampliacions i reformes, que s'acabaran el període 2004-

2011.

El criteri bàsic per definir les necessitats en matèria

d'infraestructura educativa que recull el Pla ha estat el Mapa

Escolar vigent a les Illes Balears. Malgrat això, s'han inclòs

actuacions no previstes al Mapa, però necessàries per a la

planificació. Per a la planificació també s'ha tingut en compte:

- Completar la xarxa de centres educatius.

- Aconseguir unes ràtios professor/alumne adequats a la

normativa.

- Millorar l'educació secundària obligatòria.

- Realitzar una oferta suficient d'ensenyaments

postobligatoris.

- Establir els mecanismes que proporcionin la millora de la

qualitat dels ensenyaments i afavorir la igualtat d'oportunitats.

Obra Centre Poble

Ampliació CP Sant Bartomeu

CP Mestre Colom

CP Galatzó (es Capdellà)

CP Xaloc

CP Pintor Torrent

IES Maria Àngels Cardona

CP Sa Graduada

IES Isidor Macabich

CP Ponent

IES Son Rullán

CP Es Puig

CP Badies (urbanitzacions)

Alaró

Bunyola

Calvià

Calvià

Ciutadella

Ciutadella

Eivissa

Eivissa

Inca

Llev-Nord

Lloseta

Llucmajor

Ampliació CP S'Algar

CP Son Verí

IES Llucmajor

CP Pascual Calbó

CP Blanquerna

CP Gabriel Janer Manila

CP Francesc d'Albranca

IES Muro

CP Marian Aguiló

IES Politècnic

CP Son Juny

CP Mestre Guillem

Galmés

CP Sant Lluís

CP Mestre Guillemet

CP Elionor Bosch

CP Santa Maria del Mar

(Cala d'Or)

CP Port (Port de Sóller)

CP Son Ferriol

CP Es Cremat

Llucmajor

Llucmajor

Llucmajor

Maó

Marratxí

Marratxí

Es Migjorn

Muro

Ponent

Ponent

Sant Joan

Sant Llorenç

des

Cardassar

Sant Lluís

Santa

Eugènia

Santa

Margalida

Santanyí

Sóller

Son Llàtzer

Vilafranca de

Bonany
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Nou IES

CP Son Caliu

CP Ciutadella

IES Esporles

IES La Ribera

CP Ses Cases Noves

CP Cas Capiscol

CP Petra

CP Son Pizà

IES Porreres

IES Sant Llorenç

CP Santa Eulàlia

CP S'Olivera (Puig d'en

Valls)

Binissalem

Calvià

Ciutadella

Esporles

La Ribera

Marratxí

Nord

Petra

Ponent

Porreres

Sant Joan de

Labritja

Santa Eulàlia

del Riu

Santa Eulàlia

del Riu

Palma, 25 d'agost del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 1952/04, presentada per l'Hble

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

de la Direcció General d'Interior. (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril

de 2004).

Mitjançant el present, s'adjunta relació nominal del personal

que el dia 1 de març de 2004 prestava els seus serveis a la

Direcció General d'Interior, especificant el seu lloc de feina,

facilitada pel Servei de Registre de Personal de la Conselleria

d'Interior.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Marratxí, 9 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 1953/04, presentada per l'Hble

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

de la Direcció General de Funció Pública. (BOPIB núm. 36 de

2 d'abril de 2004).

Mitjançant el present, s'adjunta relació nominal del personal

que el dia 1 de març de 2004 prestava els seus serveis a la

Direcció General d'Interior, especificant el seu lloc de feina,

facilitada pel Servei de Registre de Personal de la Conselleria

d'Interior.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Marratxí, 9 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 1954/04, presentada per l'Hble

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

de la Secretaria General Tècnica d'Interior. (BOPIB núm. 36

de 2 d'abril de 2004).

Mitjançant el present, s'adjunta relació nominal del personal

que el dia 1 de març de 2004 prestava els seus serveis a la

Secretaria General, especificant el seu lloc de feina, facilitada

pel Servei de Registre de Personal de la Conselleria d'Interior.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Marratxí, 9 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

T)

A les Preguntes RGE núm. 1958/04, 1982/04 i 1983/04

presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i

Seguí, relatives a reunions entre la Conselleria d'Interior i

sindicats, convocatòries fetes de reunions entre la Conselleria

d'Interior i sindicats i reunions entre Conselleria d'Interior i

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

Totes les reunions que la Conselleria d'Interior du a terme

amb les organitzacions sindicals per tal de negociar tots aquells

aspectes que legalment formen part de la "negociació sindical"

vénen reflectides a les corresponents actes que a l'efecte

s'aixequen per part del secretari corresponent.

Aquestes actes es troben a disposició de l'Hble. Sr. Antoni

Josep Diéguez i Seguí perquè pugui fer-hi les consultes que

consideri oportunes i li pugui ser facilitada la informació que

requereixi, a les dependències de la Direcció General de Funció

Pública i Direcció General d'Interior de la Conselleria

d'Interior, carrer Francesc Salva, sn, 07009. Es Pinaret,

Marratxí. Telèfon 971176400.

Marratxí, 23 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 1961/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

cessaments produïts a la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm.

37 de 14 d'abril de 2004).

Mitjançant el present, s'adjunta relació dels cessaments

produïts a la Conselleria d'Interior des del 3 de juliol de 2003

fins el 31 de març del 2004, facilitada pel Servei de Registre de

Personal de la Conselleria d'Interior.
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La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Marratxí, 9 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 2285/04, presentada per l'Hble

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

seguretat ciutadana. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril de 2004).

La competència en seguretat ciutadana correspon al Govern

de l'Estat.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

X)

A les Preguntes RGE núm. 2475/04, 2476/04, 2477/04 i

4701/04 presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, relatives a direcció d'emergències,

abonaments del curs de gestió i direcció d'emergències, curs

de gestió i direcció d'emergències gratuït. (BOPIB núm. 39 de

30 d'abril i núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

El curs de Gestió i Direcció d'Emergències de l'any 2003 va

ser gratuït pels alumnes, per la qual cosa cap alumne va abonar

cap quantitat per la realització d'aquests cursos.

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear

d'Administració Pública, la gratuïtat dels cursos es va establir

seguint els mateixos criteris que sempre ha seguit la Direcció

General d'Interior.

Marratxí, 23 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 2479/04, presentada per l'Hble

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

escala pertanyen de personal. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril de

2004).

Atesa la naturalesa de la informació solAlicitada, afectada

per la legislació de protecció de dades de caràcter personal, no

és possible remetre aquesta documentació.

Marratxí, 9 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 3459/04, presentades per l'Hble

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a malalts

fenilcetonúrics. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny).

Mentre que no es cobreixi la plaça de cap de secció, per la

via reglamentària, s'encarrega d'aquesta la cap de servei de

Promoció de la Salut de la qual depèn. Els malalts de

fenilcetonúria són atesos pel Servei de Pediatria de l'Hospital

Son Dureta.

Palma, 31 d'agost de 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AA)

A les Preguntes RGE núm. 3563/04, 3564/04, 4544/04 i

4549/04 presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, relatives a persones que han realitzat cursos

de gestió d'emergències, persones que han realitzat el curs de

gestió, curs de gestió i direcció d'emergències i alumnes que

han realitzat els cursos de gestió d'emergències. (BOPIB núm.

44 de 4 de juny i núm. 48 de 16 de juliol de 2004).

Atesa la naturalesa de la documentació solAlicitada, que

conté dades de caràcter personal, no és possible remetre dita

documentació. No obstant, us comunic que aquesta es troba a

la disposició de l'Hble. Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí

perquè pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i li

pugui ser facilitada la informació que requereixi, a les

dependències de l'Escola Balear d'Administració Pública de la

Direcció General de Funció Pública de la Conselleria d'Interior,

carrer Francesc Salva, sn, 07009. Es Pinaret, Marratxí. Telèfon

971176400.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 3827/04, presentada per l'Hble

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

substrats a la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 45 d'11 de

juny de 2004).

La informació solAlicitada es troba esmentada a la resposta

a la solAlicitud de documentació RGEP núm. 3743/04, a la qual

ens remetem.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AC)

A les Preguntes RGE núm. 3828/04 i 4705/04 presentades

per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
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a investigació a la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 45

d'11 de juny i núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

Tal i com vaig manifestar davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals el dia 9 de juny de 2004, a la

Compareixença  RGE núm. 3233/04, per informar sobre la línia

d'ajudes en concepte de tasques de neteja a la costa del

Concello de Camariñas per l'abocament del Prestige, el

conseller d'Interior va solAlicitar en data 14 maig del 2004 a la

Inspecció General de Serveis de la comunitat autònoma que

disposés el necessari per dur a terme una verificació de totes les

circumstàncies que concorren en l'establiment, gestió,

imputació i verificació de totes les despeses derivades del

dispositiu d'ajuts a Galícia.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 3842/04, presentada per l'Hble

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

autoritzada al compte corrent 00469742. (BOPIB núm. 45 d'11

de juny de 2004).

El compte corrent núm. 2051 0099 86 00469742 18,

anomenat CAIB-SIGEI, figura obert a la sucursal 0099 Ramon

Llull de l'entitat Sa Nostra i que l'esmentat compte té com a

signants autoritzats per a la disposició de fons el

viceinterventor de la comunitat autònoma de les Illes Balears

i la directora general del Tresor i Política Financera juntament

amb els seus corresponents suplents de signatura autoritzada.

Palma, 1 de setembre de 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 3845/04, presentada per l'Hble

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

en concepte de productivitat. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny de

2004).

Mitjançant el present, s'adjunta la relació de pagaments fets

per la Conselleria d'Interior al seu personal en concepte de

productivitat, des de l'1 de juliol de 2003 fins el 31 de maig de

2004, facilitada pel Servei de Nòmines de la Direcció General

de Funció Pública de la Conselleria d'Interior.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 4006/04, presentada per l'Hble

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

negociació. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny de 2004).

Tal i com informà el cap de departament de personal de la

Direcció General de Funció Pública als representants sindicals,

a la Mesa de Negociació convocada per dia 2 de juny de 2004

no hi pogué assistir la directora general de Funció Pública per

motius d'una compareixença parlamentària del conseller

d'Interior.

Marratxí, 31 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 4505/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i

consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol

de 2004).

Consultes Intervencions

Anestesia i reanimació

Cirurgia

C.O.T.

Ginecologia

Psiquiatria

Radiodiagnòstic

Reumatologia

Urologia

360,60

901,50

1.442,40

120,20

3.623,04

905,76

1.811,52

301,92

603,84

Palma, 31 d'agost de 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AH)

A la Pregunta RGE núm. 4508/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i

intervencions fora del centre. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol

de 2004).

Canal Salat

Consultes: 

Psiquiatria 751,25 euros.

Medicina Interna 841,40 euros.

Clínica Menorca

Intervencions: 

Urologia 603,84 euros.

Palma, 31 d'agost de 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.



BOPIB núm. 54 - 24 de setembre del 2004 1789

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 4514/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol

de 2004).

Cirurgia:

Menys de 3 mesos: 14

De 3 a 6 mesos: 0

Més de 6 mesos: 0

Traumatologia:

Menys de 3 mesos: 6

De 3 a 6 mesos: 6

Més de 6 mesos: 0

Oftalmologia:

Menys de 3 mesos: 7

De 3 a 6 mesos: 4

Més de 6 mesos: 0

Palma, 31 d'agost de 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AJ)

A les Preguntes RGE núm. 4545/04 i 4546/04, presentades

per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives

a pressupost per al Servei d'Emergència 112 i cost de la

prestació del Servei d'Emergències 112. (BOPIB núm. 48 de

16 de juliol de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de

Gestió Econòmica, el cost de la prestació del servei

d'emergències per als anys 2003 i 2004 vénen fixats a l'acord

d'adjudicació del contracte de dia 15 de gener de 2002, que per

a l'any 2003 és de 2.172.778,96 euros i per a l 'any 2004 és de

2.680.153,38 euros.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AK)

A la Pregunta RGE núm. 4550/04, presentada per l'Hble

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

lliurats del curs de gestió i direcció d'emergències. (BOPIB

núm. 48 de 16 de juliol de 2004).

Mitjançant el present, s'adjunta còpia de la relació de

persones a favor de les quals s'han lliurat diplomes per la

realització dels cursos de gestió i/o direcció d'emergències,

facilitada per l'Escola Balear d'Administració Pública.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Marratxí, 31 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AL)

A la Pregunta RGE núm. 4686/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

rehabilitació i millora de l'hipòdrom de Manacor. (BOPIB

núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

L'atorgament de la subvenció a l'Ajuntament de Manacor

per import de 288.711,83 euros, es va concedir d'acord amb el

supòsit establert a l'article 7, apartat g) de la Llei 5/2002, de 21

de juny, de subvencions que estableix que "amb caràcter

excepcional, les subvencions en què s'acreditin raons d'interès

públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó

degudament justificada que dificulti la concurrència pública,

mitjançant acord del Consell de Govern que ha de fixar els

programes pressupostaris corresponents", apartat introduït per

l'article 14.1 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures

tributàries i administratives.

Palma, 1 de setembre de 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AM)

A la Pregunta RGE núm. 4688/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a "llengua blava".

(BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

A la reunió sectorial del mes de desembre de 2003 es varen

concedir 2.000.000 d'euros a les Balears per lluitar contra

l'epidèmia de la llengua blava.

Posteriorment, a la reunió sectorial de 29 de març de 2004,

aquesta quantitat va ser incrementada en 1.500.000 euros més.

Aquesta darrera ajuda encara no ha estat transferida a les Illes

Balears.

Les despeses realitzades a data 28 d'agost de 2004 es

resumeixen en el següent quadre:

Adquisició de vedells: 543.581,19 euros.

Manteniment de vedells: 1.123.514,33 euros

Treballs de gestió a Menorca: 18.572 euros.

Anàlisi i control: 243.220,94 euros.

Transport: 101.739,61 euros.

Vacunació: 426.186 euros.

Indemnització per vacunació: 49.586,28 euros.

Despeses vàries per la gestió: 55.817 euros.

Total quantificat a 28.08.04: 2.562.217,35 euros.

Resten per quantificar alguna factura de pagesos de

Menorca que encara no haguessin arribat, altres possibles

indemnitzacions, noves possibles despeses per vacunacions, les

despeses previstes en el programa de vigilància entomològica,

les relacionades amb les granges sentinelles, les despeses

d'anàlisi i control de la pròxima campanya, així com s'han de
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tenir previstes altres possibles actuacions imprevistes que

s'hagin de realitzar.

Palma, 1 de setembre de 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

AN)

A la Pregunta RGE núm. 4689/04, presentada per l'Hble

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

especials de risc químic. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de

2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció

General d'Emergències, els terminis per a la realització dels

plans especials de risc químic vénen establerts al Real Decreto

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en

los que intervengan sustancias peligrosas, publicat al Boletín

Oficial del Estado de 20 de juliol de 1999.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AO)

A la Pregunta RGE núm. 4690/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost del

curs de gestió i direcció d'emergències del 2003. (BOPIB núm.

50 de 30 de juliol de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear

d'Administració Pública, el cost aproximat del curs de gestió i

direcció d'emergències realitzat l'any 2003 ha estat d'uns

10.340 euros.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AP)

A la Pregunta RGE núm. 4692/04, presentada per l'Hble

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

de la Direcció General d'Emergències. (BOPIB núm. 50 de 30

de juliol de 2004).

Segons les dades que figuren a l'aplicació informàtica de

recursos humans META-4:

1- La relació de tot el personal funcionari al servei de la

Direcció General d'Emergències el dia 1 d'octubre de 2003, és

la que figura a l'annex que adjuntam amb el present escrit.

2- No consta cap registre de personal laboral dins el sistema

informàtic.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4693/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

professorat dels cursos de gestió d'emergències. (BOPIB núm.

50 de 30 de juliol de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear

d'Administració Pública, la composició del professorat de tots

els cursos que s'imparteixen a l'Escola responen únicament i

exclusivament a criteris de programació acadèmica docent. 

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AR)

A la Pregunta RGE núm. 4695/04, presentada per l'Hble

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

seguretat a les platges. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de

2004).

Les ajudes pel Pla de seguretat a les platges es faran

efectives una vegada s'hagin signat per part dels municipis els

corresponents protocols i es compleixi el que estableixen.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AS)

A la Pregunta RGE núm. 4702/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

furgoneta de la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 50 de

30 de juliol de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció 

General d'Emergències, és la mateixa.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AT)

A la Pregunta RGE núm. 4703/04, presentada per l'Hble

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

del compte d'ajuts a Camariñas. (BOPIB núm. 50 de 30 de

juliol de 2004).

El conseller d'Interior ni ha rebut cap extracte del compte

d'Ajuts a Camariñas ni té coneixement que cap altre alt càrrec

de la Conselleria d'Interior ho rebés.
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L'únic extracte que obra a les dependències de la Unitat de

Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria

d'Interior ja li fou remès mitjançant la resposta a la pregunta

parlamentària 1733/04.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AU)

A la Pregunta RGE núm. 4704/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

assegurances dels voluntaris que anaven a Galícia. (BOPIB

núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

No consta.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AV)

A les Preguntes RGE núm. 4706/04 i 4707, presentades per

l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a

funcionaris o alts càrrecs a Galícia el 13 de gener i

funcionaris o alts càrrecs a Galícia el 12 d'abril. (BOPIB núm.

50 de 30 de juliol de 2004).

Tal i com consta a la documentació facilitada per la Unitat

de Gestió Econòmica, que s'adjunta, consta que foren a Galícia

els mesos de gener a juny del 2003 els següents alts càrrecs:

 -Sr. José María Costa Serra, conseller d'Interior.

-Sr. Rafael María Creus Oliver, cap de gabinet.

-Sra. María Begoña Morey Aguirre, secretària general

tècnica.

-Sr. Antonio Torres Martorell, director general d'Interior.

-Sr. Nicolás Herrero Aguerri, cap de departament d'Interior.

-Sr. Antonio Sastre Morro, director de l'IBSP.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AX)

A la Pregunta RGE núm. 4708/04, presentada per l'Hble

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

de Voz de Galicia. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

El conseller d'Interior no té constància ni coneixement que

cap alt càrrec o funcionari de la Conselleria d'Interior informés

a la Voz de Galicia que el milió d'euros pressupostat per

l'anterior govern no havia estat suficient.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AY)

A la Pregunta RGE núm. 4709/04, presentada per l'Hble

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

del dispositiu d'ajuda a Camariñas. (BOPIB núm. 50 de 30 de

juliol de 2004).

Totes les factures de la Conselleria d'Interior s'enregistren

i es custodien a la Unitat de Gestió Econòmica.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

AZ)

A la Pregunta RGE núm. 4712/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

funcionari enviat a Formentera. (BOPIB núm. 50 de 30 de

juliol de 2004).

A l'actual Director General d'Emergències, Sr. Joan Pol i

Pujol.

Marratxí, 26 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

BA)

A la Pregunta RGE núm. 4718/04, presentada per l'Hble

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

ISBP o EBAP. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear

d'Administració Pública, els policies locals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears tenen la possibilitat de realitzar

cursos de formació permanent o de reciclatge amb un còmput

total de 20 hores anuals de manera gratuïta i més de 30 hores

anuals gratuïtes, que cobreixen la major part de la formació

permanent dels policies locals.

De la resta de cursos i seminaris de l'IBSP i/o EBAP per a

policies locals i bombers exclusivament des de l'1 de juliol fins

a 31 de desembre del 2003 s'ingressà la quantitat de 2.728,90

euros.

Pel que fa referència al primer semestre de l'any 2004, no

consta a dia d'avui cap ingrés per a aquests cursos i/o seminaris.

Marratxí, 25 d'agost de 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació

BB)
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A les Preguntes des de RGE núm. 4790/04 fins a 4841/04

presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i

Seguí, relatives a persones que donaren instruccions per la

recerca de factures a diverses conselleries, persones

encarregades de cercar factures a diverses conselleries, hores

fora d'horari laboral dedicades a cercar factures a diverses

conselleries i hores laborals dedicades a cercar factures a

diverses conselleries. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de

2004).

Els funcionaris i càrrecs de confiança de la comunitat

autònoma no es dediquen a la recerca i anàlisi de factures i

documentació de l'anterior Govern.

Palma, 23 d'agost de 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

BC)

A la Pregunta RGE núm. 4846/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a finançament de

residències i centres a Mallorca. (BOPIB núm. 50 de 30 de

juliol de 2004).

El Govern destinarà, durant l'exercici 2004, la quantitat de

2.154.169,43 euros per a la construcció de residències i centres

especialitzats a l'illa de Mallorca.

Palma, 23 d'agost de 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BD)

A la Pregunta RGE núm. 4847/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a evolució de la

sinistralitat laboral a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 50

de 30 de juliol de 2004).

Davant la sorprenent situació generada per les dades de

sinistralitat corresponents a Eivissa i Formentera, molt

allunyades del comportament general "a la baixa" que hi ha en

el conjunt de les Illes Balears, l'ISLIB va analitzar-les utilitzant

per a això tan fonts pròpies com alienes (mútues patronals).

Com a resultat d'aquesta anàlisi, la conclusió que se n'obté

és evident: les dades corresponents al període 2004 no es poden

comparar a priori amb les obtingudes el 2003. Aquesta situació

bé mereix una explicació detallada a fi d'evitar confusions

innecessàries i conclusions errònies.

D'entrada hem de considerar com a circumstància

significativa i bàsica l'aparició del programa DELTA pel que

fa a accidents; aquest sistema telemàtic té com a fonament la

remissió de l'informe d'accident per via telemàtica des de dia 1

de gener de 2004. Aquest sistema ha estat possible mitjançant

la modificació d'ordre de 1987 que regulava el sistema fins a la

data.

Aquesta última norma no exigia la localització del centre de

treball, raó per la qual empreses amb raó social a Mallorca

(grans cadenes hoteleres, empreses lligades a l'Administració

autonòmica, etcètera) localitzaven estadísticament l'accident en

aquest últim domicili en comptes de fer-ho al centre de treball;

contràriament, la introducció del DELTA exigeix la

localització exacte del centre de treball en què va ocórrer

l'accident i, per això, situacions que anteriorment es

contemplaven des d'una perspectiva societària global ara

queden particularitzades i circumscrites -encertadament, segons

el nostre parer- a l'illa en què varen tenir lloc.

A fi de confirmar aquesta anàlisi, l'ISLIB es va posar en

contacte amb totes les mútues patronals amb interessos a

Eivissa i Formentera i va resultar que en la pràctica totalitat de

les quals -i, principalment, en les de major volum de clients- les

dades de sinistralitat a les Pitiüses havien disminuït.

Palma, 17 d'agost de 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

BE)

A la Pregunta RGE núm. 4848/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a membres adherits

als consorcis de recursos sociosanitaris i assistencials.

(BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

Cap dels dos consorcis de recursos sociosanitaris i

assistencials compta, a data d'avui, amb membres adherits.

Palma, 23 d'agost de 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BF)

A la Pregunta RGE núm. 4849/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a tècnic de

prevenció de riscs laborals a Eivissa i Formentera. (BOPIB

núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

Entenem que hi ha un plantejament erroni en la pregunta

realitzada, ja que no hi ha hagut cap "aturada" en l'actuació

conjunta d'inspectors i tècnics a les illes d'Eivissa i Formentera.

D'una banda, i mentre no es proveeixi definitivament la

plaça de tècnic a les Pitiüses, continuaran desplaçant-s'hi

periòdicament els tècnics de Mallorca; aquests desplaçaments

es realitzen amb caràcter constant o, si l'ocasió ho requereix,

per circumstàncies concretes si així ho exigeixen.

De l'altra, en qualsevol d'ambdós casos, els tècnics de

l'ISLIB comuniquen al personal inspector el moment de la seva

visita per realitzar les actuacions conjuntes que aquest últim

requereixi; en el mateix sentit, els tècnics de l'ISLIB hi

acudeixen en tots i en cadascun dels moments en què la

Inspecció de Treball i Seguretat Social en demanda la

presència.

Palma, 17 d'agost de 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.
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Ordre de Publicació

BG)

A la Pregunta RGE núm. 4850/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a tècnic de

prevenció de riscs laborals a Eivissa i Formentera. (BOPIB

núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

El Govern està manifestament interessat en dotar les

Pitiüses d'una plaça fixa de tècnic de prevenció; però fins al

moment no ha estat possible, a pesar de les accions que ha

emprès la conselleria.

D'una banda, en data 9 de juny de 2004, es varen iniciar a

la Conselleria de Funció Pública i Interior els tràmits

administratius per contractar, amb caràcter temporal, un tècnic

per a Eivissa i Formentera.

En data 19 de juny, l'oficina d'ocupació corresponent es va

dirigir als possibles candidats localitzats en l'àmbit geogràfic

esmentat, els quals, al seu torn, varen remetre els currículums

corresponents. Va resultar que cap d'ells no tenia experiència,

encara que sí titulació, raó per la qual varen quedar

automàticament invalidats.

D'altra banda, ben aviat començaran els tràmits pertinents

a la Conselleria de Funció Pública i Interior per crear un borsí

d'interins que permeti suplir la mancança d'un tècnic a Eivissa

i Formentera i aconseguir que aquesta plaça sigui

definitivament fixa.

Palma, 17 d'agost de 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes

Ordre de Publicació

BH)

A la Pregunta RGE núm. 4851/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a places que

corresponen a l'Estat als centres fets pel conveni amb

l'IMSERSO. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

A data d 'avui, encara no s'ha estipulat a la Comissió de

seguiment del conveni entre la CAIB i l'IMSERSO aquesta

reserva de places.

Palma, 23 d'agost de 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BI)

A la Pregunta RGE núm. 4852/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a funcions de

recerca i investigació als centres fets pel conveni amb

l'IMSERSO. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

Es duran a terme tasques científiques i mèdiques

d'experimentació i innovació en matèria de prevenció i

tractament de discapacitats, alzheimer i altres demències. Es

realitzaran estudis, treballs de camp, aplicacions de noves

tècniques terapèutiques, i qualsevol altra actuació que pugui

redundar en un benefici per a la qualitat de vida dels afectats.

Palma, 23 d'agost de 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BJ)

A la Pregunta RGE núm. 4854/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a quantitats que es

preveu transferir al consorci de recursos sociosanitaris

d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de

2004).

Al llarg del present exercici, el Govern transferirà al

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials d'Eivissa i

Formentera la quantitat de 2.130.110,57 euros.

Palma, 23 d'agost de 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BK)

A la Pregunta RGE núm. 4855/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a quantitats

transferides al consorci de recursos sociosanitaris d'Eivissa i

Formentera. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

A data d'avui, el Govern ha transferit al Consorci de

Recursos Sociosanitaris i Assistencials d'Eivissa i Formentera

la quantitat de 45.480 euros.

Palma, 23 d'agost de 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BL)

A la Pregunta RGE núm. 4857/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a finançament del

centre de dia a Formentera i residència d'assistits d'Eivissa.

(BOPIB núm. 50 de 30 de juliol de 2004).

Al llarg del present exercici 2004, el Govern invertirà

147.953 euros per al centre de dia de Formentera i 535.005 per

a la residència d'assistits d'Eivissa.

Palma, 23 d'agost de 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació
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A)

RGE núm. 5516/04, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller

d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

22 de setembre del 2004, conformement amb l'establert a

l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit

l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble.

Sr. Conseller d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre les greus

notícies aparegudes als mitjans de comunicació en relació amb

l'adquisició per part de l'anterior conseller d'Interior, Sr. Josep

Maria Costa i Serra, d'un maletí suposadament emprat per

realitzar tasques d'espionatge, així com de la xarxa de

minicàmeres que fou instalAlada, almenys a la seu de la

Conselleria d'Interior, aparentment per ordre de l'esmentat

exconseller.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Resolució de Presidència reguladora de les normes sobre

tramitació del Compte General de la comunitat autònoma. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 22 de setembre del 2004, un cop oïda la Junta de

Portaveus en sessió de dia 15 del mateix mes i any, acordà

d'aprovar la resolució de referència que es transcriu a

continuació:

Resolució de Presidència reguladora de les normes 

sobre la tramitació del Compte General 

de la comunitat autònoma

El Reglament del Parlament de les Illes Balears estableix a

l'article 173 que rebut l'informe anual del Tribunal de Comptes

a què es refereix l'article 13.2 de la Llei Orgànica 2/1982, del

Tribunal de Comptes, es procedirà d'acord amb el que estableix

el Reglament per a l'examen dels programes i plans remesos pel

Govern de la comunitat autònoma.

Tota vegada que ja està constituïda la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, òrgan al qual correspon, d'acord

amb l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la

fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i

comptable del sector públic de les Illes Balears.

Atès el que estableixen els articles 7, 12 i 37 de la Llei

4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears, que disposen la tramitació de l'informe elaborat per la

Sindicatura de Comptes davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts.

Atès que no hi ha una regulació específica al Reglament de

la Cambra, es creu convenient dictar unes normes que en

regulin la tramitació.

Per la qual cosa, aquesta presidència, d'acord amb el que

disposa l'article 31.2 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears, i havent obtingut el parer favorable de la Mesa i la

Junta de Portaveus, dicta la següent

RESOLUCIÓ

1. Rebut l'informe anual de la Sindicatura de Comptes sobre el

Compte General de la comunitat autònoma, la Mesa del

Parlament el remetrà a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

així com a cadascun dels membres que integren aquesta

comissió.

2. Acabada l'exposició, cada grup parlamentari podrà fer ús de

la paraula per tal de formular preguntes en relació amb la

documentació objecte de debat, per un temps màxim de 15

minuts. Aquestes preguntes seran contestades pel Síndic Major

o per un dels altres síndics que l'acompanyin, a petició del

Síndic Major, una vegada concedida la paraula per la

Presidència de la comissió.

3. El president de la comissió podrà concedir un torn de rèplica

als grups parlamentaris per solAlicitar aclariments sobre les

qüestions plantejades prèviament. Tancarà el debat la

contrarèplica del Síndic Major.

5. Acabat el debat, se suspendrà la sessió i s'obrirà un termini

de 60 minuts per tal que els grups parlamentaris presentin

propostes de resolució davant la mesa de la comissió, la qual

admetrà les propostes que siguin congruents amb el tema

objecte de debat.

Les propostes admeses podran defensar-se per un temps

màxim de 10 minuts, i el president de la comissió podrà

concedir un torn en contra de 5 minuts després de la defensa de

cadascuna d'aquestes.

Les propostes de resolució es votaran segons l'ordre de

presentació, tret d'aquelles que signifiquin un rebuig global al

contingut de l'informe, que es votaran en primer lloc.

Aprovat l'informe, es donarà trasllat de les resolucions

aprovades al president del Govern de les Illes Balears, a la

Sindicatura de Comptes als efectes prevists a la Llei 4/2004, de

2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i es

publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3214/04.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

22 de setembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

5821/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà

la retirada de la proposició no de llei de referència, relativa a



adaptació del calendari escolar a l'estacionalitat turística,

publicada al BOPIB núm. 43, de 28 de maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

BUTLLETÍ OFICIAL

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS
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