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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

21 de setembre del 2004, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 3213/04, relativa a creació de

la matrícula única, i quedà aprovada, per assentiment, la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a estudiar la possibilitat de crear una sola

matrícula d'entrada al sistema educatiu obligatori a través dels

centres públics, a partir de la coordinació pedagògica i la

participació dels pares i de les mares d'alumnes, i sense que en

cap cas s'anulAli el dret de llibertat de canvi de centre."

A la seu del Parlament, 22 de setembre del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm.

4761/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats

desenvolupades per autoritats i funcionaris desplaçats a

Moscou el febrer del 2004.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.

Sr. Conseller de Turisme, Joan Flaquer i Riutort.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds; l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Antoni

Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni

Diéguez i Seguí i l'Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5353/04,

de l'Hble. Sr. Diputat  Eduard Riudavets i Florit, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a plantilles de

professorat per al curs 2004-2005. (BOPIB 53 de 17 de

setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5522/04,

de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar

2004-2005. (BOPIB 53 de 17 de setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5520/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a curs bàsic de policies locals a

Menorca i a Eivissa i Formentera. (BOPIB 53 de 17 de

setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5523/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajuts als municipis de la Serra

de Tramuntana. (BOPIB 53 de 17 de setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5521/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Diego Manuel Guasch i Díaz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actuacions en el marc del Pla

Ibexport. (BOPIB 53 de 17 de setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

i Energia.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5525/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a informe del Grup Parlamentari

Socialista al Congrés dels Diputats. (BOPIB 53 de 17 de

setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda

i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5524/04,

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

Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació dels

pressuposts generals amb el tripartit de Catalunya. (BOPIB 53

de 17 de setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5526/04,

de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures

de seguretat a les obres de l'autopista Palma-Llucmajor.

(BOPIB 53 de 17 de setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5532/04,

de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències de

l'escurçament de la temporada turística. (BOPIB 53 de 17 de

setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5533/04,

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

Parlamentari Socialista, relativa a vulneració de la Llei de
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transferències de benestar social als consells. (BOPIB 53 de 17

de setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5534/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a increment del pagament mensual dels

esportistes. (BOPIB 53 de 17 de setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre del 2004, rebutjà la Proposició no de llei RGE

núm. 2331/04 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a creació d'una comissió no permanent sobre

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

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Jurament o promesa de l'Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de setembre del 2004, prengué possessió i prometé el seu

càrrec la diputada Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 5531/04.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de setembre del 2004, fou ajornada, a petició de l'Hble. Sra.

Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals, la

pregunta de referència, presentada per la diputada Hble. Sra.

Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a nou pressupost del SOIB (BOPIB núm. 53, de 17 de

setembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 16 de setembre del 2004, procedí a

debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4914/04,

relativa a retirada del recurs d'inconstitucionalitat contra la

Llei d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears, i

quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat

a retirar el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2001,

de 156 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes

Balears."
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A la seu del Parlament, 16 de setembre del 2004.

El secretari accidental:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

El president:

Josep Maria Mayans i Serra.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de setembre del 2004, rebutjà la Proposició

no de llei RGE núm. 3443/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a consum de subministrament elèctric. (BOPIB núm.

44 de 4 de juny del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 27 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de setembre del 2004, rebutjà l'apartat 2 de

la Proposició no de llei RGE núm. 4914/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a retirada del

recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'ordenació de

l'activitat comercial a les Illes Balears. (BOPIB núm. 51 de 3

de setembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 27 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre del 2004,

rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3124/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a conveni biblioteca. (BOPIB

núm. 42 de 21 de maig del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 27 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença dels representants de la Confederació

d'Associacions Empresarials de Balears i de la Federació de

la Petita i Mitjana Empresa de Balears, davant la Comissió no

permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del

finançament de les competències en matèria d'Educació i de

Sanitat, per tal d'exposar la seva opinió i informar sobre la

matèria objecte d'estudi.

A la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part

de l'Estat del finançament de les competències en matèria

d'Educació i de Sanitat del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 16 de setembre del 2004, tengué lloc la

compareixença del vicepresident de la Federació de la Petita i

Mitjana Empresa de Balears (PIME), Sr. Francesc Horrach i

Estarellas, qui  informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 17 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Debat  i aprovació  del Pla de Treball de la Comissió no

permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat, del

finançament de les competències en matèria d'educació i de

sanitat.

 La Comissió no permanent d'estudi de la millora per part

de l'Estat del finançament de les competències en matèria

d'educació i de sanitat del Parlament de les Illes Balears, en
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sessió de dia 15 de juny del 2004, procedí a debatre el pla de

treball que fou aprovat per assentiment.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 27 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. 3201/04.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre

del 2004, fou retirada, després de ser debatuda, la proposició

no de llei de referència, relativa a drets dels colAlectius

immigrants a les beques, presentada pel Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds (BOPIB núm. 43, de 28 de maig

del 2004).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 27 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. 5819/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconversió turística. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

RGE núm. 5820/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política esportiva. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

Palma, a 29 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 Socialista interpelAla el conseller de Turisme,

sobre reconversió turística.

En diferents ocasions, el Govern de les Illes Balears ha

expressat públicament la necessitat d'una reconversió del sector

turístic, per l'esgotament del nostre model i la urgència

estratègica de diversificar el nostre sector terciari. Òbviament,

aquesta situació de canvi afecta un sector molt important de la

nostra població.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent interpelAlació al conseller de Turisme sobre la política

general de planificació social i laboral com a conseqüència de

la reconversió turística anunciada pel Govern.

Palma, a 21 de setembre del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista interpelAla la consellera de Presidència

i Esports, sobre política esportiva.

El primer any de legislatura, des del punt de vista de la

política esportiva, s'ha caracteritzat pel malbaratament en

determinats projectes sense interès esportiu per a les nostres

illes, ni per als nostres esportistes, ni rendibilitat turística, així

com per una absència total d'iniciativa política.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent interpelAlació a la consellera de Presidència i Esports

sobre la política esportiva per als propers exercicis

pressupostaris.

Palma, a 21 de setembre del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5941/04, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4761/04, relativa a

activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris

desplaçats a Moscou el febrer del 2004. (Mesa de 29 de

setembre del 2004).

Palma, a 29 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

4761/04, relativa a activitats desenvolupades per autoritats i

funcionaris desplaçats a Moscou el febrer del 2004, la moció

següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que, en el

viatge fet el febrer del 2004 per una delegació del Govern de

les Illes Balears, encapçalada pel president del Govern, Sr.

Jaume Matas i Palou, i pel conseller de Turisme, Sr. Joan

Flaquer i Riutort, amb l'objectiu de promocionar les Illes
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Balears com a destinació turística, hi va haver un

comportament políticament inadequat per part de membres

d'aquesta expedició oficial en aprofitar el viatge per visitar

l'anomenat Teatre Eròtic Rasputín.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna que es

carreguessin als pressuposts públics les despeses generades per

l'entrada al Teatre Eròtic Rasputín així com les despeses de les

consumicions efectuades al mateix local.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actuació

dels participants en el viatge oficial ha motivat un perjudici

important a la imatge de les Illes Balears, dels polítics de les

Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que les

explicacions donades pels responsables polítics de l'escàndol

han estat tardanes, incompletes i contradictòries.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el president del

Govern a cessar en les seves funcions el conseller de Turisme,

Sr. Joan Flaquer i Riutort.

Palma, a 24 de setembre del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5813/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a persones

contractades per l'IBATUR. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

RGE núm. 5854/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,

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

de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5860/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a plans de prevenció d'embarassos no

desitjats. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5861/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a actuacions de vigilància i/o denúncia

d'abocadors a la carretera del Coll de Sa Creu. (Mesa de 29

de setembre del 2004).

RGE núm. 5862/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a dos professors per aula per

castellà/català. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5863/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a dos professors per aula per

castellà/català, criteris de selecció de centres pilot. (Mesa de

29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5900/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a actuacions davant els vessaments de

gasoil a Manacor. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5901/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a actuacions per la contaminació de pous

i del torrent de Sant Jordi que provoca la depuradora de

Pollença. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5904/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a per quan les subvencions d'accions

puntuals. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5909/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a nous

assessors de la Direcció General d'Ordenació i Innovació.

(Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5910/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

projectes de formació i inserció laboral. (Mesa de 29 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5911/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a joves

atesos a es Pinaret i es Fusteret. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

RGE núm. 5912/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a Pla

d'eliminació de passos a nivell. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

RGE núm. 5913/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a dotació

econòmica per serveis socials a Mallorca. (Mesa de 29 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5914/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

projecte de Son Dureta. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5915/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

construcció del nou Son Dureta. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

RGE núm. 5916/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

modificat del projecte de Son Dureta. (Mesa de 29 de setembre

del 2004).

RGE núm. 5917/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí

i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

poblacions que no aboquin a xarxes de clavegueram amb

depuradora. (Mesa de 29 de setembre del 2004).
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RGE núm. 5918/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana María

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

ingressos per la venda de vedells. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

Palma, a 29 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 escrita.

Relació de persones contractades per l'Ibatur i l'Enturib des

de l'1 d'agost del 2003 fins a l'1 de setembre del 2004.

Palma, a 21 de setembre del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quins projectes impulsa la Fundació Consolat del Mar?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 escrita.

Quines mesures o plans de prevenció pensar dur a terme el

Govern de les Illes Balears enfront de l'alta taxa d'avortaments

que es registren a Balears?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.

Quines actuacions s'han duit a terme per part de la

Conselleria de Medi Ambient sobre vigilància i/o denúncia dels

cinc abocadors ilAlegals de la carretera del Coll de Sa Creu a

Palma?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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.

A quins centres es du a terme el projecte dos proferssors/res

per aula per ensenyar català i castellà?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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 criteris es feren servir per escollir els centres que

duran a terme el projecte de dos professors/res per aula per

ensenyar català i castellà?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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.

Quines actuacions s'han duit a terme per part de la

Conselleria de Medi Ambient respecte dels vessaments de

gasoil a pous de la zona de l'Hort des Graver a Manacor

detectades el mes de setembre?

Palma, a 23 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.
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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.

Quines actuacions ha duit a terme l'Ibasan i la Conselleria

de Medi Ambient al llarg d'enguany per evitar la contaminació

dels pous i del torrent de Sant Jordi que provoca la depuradora

de Pollença?

Palma, a 23 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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.

Quan es publicarà la línia de subvencions d'enguany, que

elaborarà i publicarà la Direcció General de Joventut, per

accions puntuals o de curta durada prevista per la consellera

Rosa Puig, tal i com va apuntar a la resposta a una pregunta del

grup Esquerra Unida i Els Verds?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.

Quina és la qualificació i l'experiència professional dels

nous assessors de la Direcció General d'Ordenació i Innovació?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

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.

Quins són els projectes de formació i d'inserció laboral que

es duen a terme per part de la Direcció Generals de Menors i

Família?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

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.

Quin ha estat el nombre de joves de 14-18 anys atesos als

centres Es Pinaret i Es Fusteret des de l'1 de gener del 2004?

Quines mesures judicials els han estat aplicades des de l'1 de

gener del 2004?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

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.

Quin és el calendari d'actuacions previst per dur a terme el

pla d'eliminació de passos a nivell a tota la xarxa ferroviària?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins problemes concrets han fet que el Govern de les Illes

Balears hagi augmentat la dotació econòmica al Consell de

Mallorca per serveis socials amb la quantitat de 6,6 milions

d'euros?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost del projecte de construcció del nou Son

Dureta a la mateixa ubicació que l'actual i al qual s'ha

renunciat?

Palma, a 22 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.

El projecte de construcció que s'empri per a la nova

ubicació de Son Dureta a Son Espases serà el projecte de

construcció de Son Dureta a la mateixa ubicació?

Palma, a 22 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Què ha pagat o ha de pagar la Conselleria de Salut pel

modificat projecte de Son Dureta a l'equip d'arquitectes?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Relació de nuclis de població o urbanitzacions que no

aboquin a xarxes de clavegueram que disposi o no d'una estació

depuradora.

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Andreu Crespí i Plaza.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'ingrés econòmic en concepte de la venda dels

vedells pel Govern de les Illes Balears dins la campanya

extraordinària de la "llengua blava"?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5921/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a absència de la consellera de Salut al Consejo Interterritorial

del Sistema Nacional. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

Palma, a 29 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 Molt Hble. Sr. President del Govern de

les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Per quin motiu la consellera de Salut del Govern de les Illes

Balears no va assistir al Ple del Consejo Interterritorial del

Sistema Nacional de Salud del passat 22 de setembre a

Barcelona?

Palma, a 23 de setembre del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5824/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a mesures sobre l'agricultura del Pla i el Llevant de

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

de 29 de setembre del 2004).



BOPIB núm. 55 - 1 d'octubre del 2004 1813

RGE núm. 5825/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a ajuts del Ministeri d'Agricultura i Pesca, a contestar

davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

RGE núm. 5826/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a valoració de l'escurçament de la temporada

turística, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de

29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5827/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a fòrum alternatiu del Pla de màrqueting, a contestar

davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

RGE núm. 5828/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a macrofesta World Travel Market, a contestar davant

la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5829/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a llicències temporals de taxis, a contestar davant la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 29

de setembre del 2004).

RGE núm. 5830/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a seguretat a les platges, a contestar davant la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 29

de setembre del 2004).

RGE núm. 5831/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a millora de la seguretat a les platges, a contestar

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

(Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5832/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a obres del conservatori d'Eivissa, a contestar davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5833/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a places del conservatori d'Eivissa, a contestar davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 de

setembre del 2004).

RGE núm. 5834/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a obertura del museu del Puig des Molins, a contestar

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

29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5835/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a compliment de resolució sobre CEPA, a contestar

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

29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5836/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a oferta formativa de l'ensenyament d'adults a Sant

Antoni de Portmany, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 de setembre del

2004).

Palma, a 29 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 de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines mesures ha adoptat el Govern per palAliar els efectes

sobre l'agricultura de la tempesta que es va produir dia 15 de

setembre i que va afectar el Pla i el Llevant de Mallorca?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quants de ramaders s'han acollit als ajuts del Ministeri

d'Agricultura i Pesca, suplementats per la conselleria balear,

per abandonar la producció de llet?

Palma, a 22 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 de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quina valoració fa el Govern de l'escurçament de la

temporada turística i de les repercussions que aquest fet tendrà

sobre els treballadors temporals i la possibilitat que aquests

cobrin prestacions per desocupació?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.
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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 de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quina valoració fa el conseller de Turisme, responsable de

la promoció turística de totes les Illes Balears, del fet que els

sindicats i diversos empresaris de les Pitiüses s'hagin vist

obligats a elaborar un fòrum alternatiu al pla de màrqueting que

la seva conselleria patrocina i que elaboren empresaris privats?

Palma, a 22 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, el diputat

sotasignant formula al de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la presència

de set discoteques d'Eivissa a la propera World Travel Market

de Londres, on pensen celebrar una macrofesta?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Té previst el Govern regular la concessió de llicències

temporals de taxis?

Palma, a 22 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 de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina valoració fa el Govern de la seguretat a les platges de

les nostres illes?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Té previst el Govern algun pla per tal de millorar la

seguretat a les platges i poder reduir el nombre de morts per

ofegament que s'han produït aquest any?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

Quan pensa el conseller d'Educació i Cultura que podran

començar les obres del conservatori d'Eivissa?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

Quan es cobriran totes les places del conservatori de música

d'Eivissa?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al de les Illes Balears la pregunta següent
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amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

Té alguna idea, malgrat sigui aproximada, el conseller

d'Educació i Cultura, de quan podrà obrir-se al públic el Museu

del Puig dels Molins?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

Quines passes ha donat la Conselleria d'Educació i Cultura

per acomplir la resolució aprovada per unanimitat a la

Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de dia

26 de novembre del 2003 que, textualment, diu: "Dotar el

CEPA "Pitiüses" d'una nova seu que reuneixi les condicions

exigibles quant a espais, serveis, material, estructura, etc., que

permeti dur a terme un ensenyament de qualitat, així com del

personal docent i administratiu necessari per dur a terme la

seva tasca d'una manera digna"?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

Quina ampliació de l'oferta formativa dels ensenyaments

d'adults s'ha duit a terme a Sant Antoni de Portmany en

compliment de la resolució aprovada per unanimitat a la

Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de dia

26 de novembre del 2003?

Palma, a 22 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5906/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compliment de la Llei d'atribució de competències

als consells insulars en matèria de serveis socials. (Mesa de 29

de setembre del 2004).

Palma, a 29 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

El Govern balear ha signat un conveni amb el Consell

Insular de Mallorca pel qual fa una aportació extraordinària de

6,5 milions d'euros a l'Institut de Serveis Socials i Esportius per

a l'exercici del 2004 amb el pretext d'acabar amb els problemes

financers d'aquest organisme.

Aquest conveni, que revisa el cost efectiu del pressupost de

l'IBAS entre els anys 2001 i 2003, suposa de fet ampliar la

dotació econòmica del Consell Insular de Mallorca. Açò suposa

vulnerar l'equilibri que preveu la Llei 14/2001, d'atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis socials

i seguretat social.

Per garantir una efectiva igualació del finançament per

habitant, aquesta llei, no només no preveia augmentar la

dotació a Mallorca sinó que, en la disposició addicional

cinquena, determinava que el cost efectiu s'incrementaria a

Menorca i a Eivissa i Formentera en exercicis successius fins

al 2003. En cap cas no contemplava el cost efectiu a Mallorca.

És clar que aquesta aportació de 6,5 milions vulnera la llei

de transferències i romp l'equilibri entre illes que propugnava.

D'altra banda, el Govern tampoc no ha convocat la

Conferència Sectorial en matèria de Serveis Socials,

convocatòria preceptiva per abordar la revisió dels costos

efectius.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

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

Balears a convocar la Conferència Sectorial en matèria de

Serveis Socials per tal de restaurar l'equilibri financer i de

serveis entre illes de la Llei d'atribució de competències als

consells insulars en matèria de serveis socials.

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

Balears a compensar, d'acord amb la Llei d'atribució de

competències, en un termini no superior a tres mesos, els

consells insulars de Mallorca i d'Eivissa i Formentera, per tal

de mantenir l'equilibri financer i territorial aprovat a la llei.

Palma, a 11 de juny del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5823/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de salut, amb solAlicitud

de tramitació davant la Comissió no permanent de Salut.

(Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5850/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a transport marítim a Formentera,

amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió Territorial.

(Mesa de 29 de setembre del 2004).

RGE núm. 5851/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a reformes a l'Hospital de Can

Misses, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de 29 de setembre del 2004).

Palma, a 29 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 d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió no permanent de Salut.

El Ple del Parlament de 30 de març del 2004 va aprovar per

assentiment la proposició no de llei que instava el Govern de

les Illes Balears a convocar tots els partits polítics amb

representació parlamentària per tal d'establir una negociació

amb l'objectiu d'assolir un pacte autonòmic per a la salut que

integri els principis, els objectius i els procediments que ens ha

de dur a la definició del model sanitari de les Illes Balears, i

que concreta els compromisos, les accions i els mitjans per fer-

ho realitat.

Atès que en les reunions celebrades fins ara entre els grups

parlamentaris i la Conselleria de Salut i Consum, aquesta s'ha

limitat a presentar objectius genèrics que en res no

comprometen a l'acció de govern (tret del que fa a la creació de

la figura del Defensor del Pacient en la qual s'han acceptat

alguns suggeriments de l'oposició) i que no s'ha donat cap

informació concreta dels plans i projectes del Govern.

Atès que al mateix temps que "s'entretenia" l'oposició amb

reunions sense contingut, el Govern aprovava sense cap

consens i per la "porta falsa" de la llei d'acompanyament una

modificació de la Llei de Salut, enviava un projecte de llei de

drogues del qual, de manera unilateral, s'exclou l'alcohol o

presentava reiteradament un pla d'infraestructures bàsiques que

no ha estat ni presentat als grups de l'oposició.

Atès que el Govern ha presentat el projecte d'hospital de

referència de la comunitat, situat a Son Espases, que contradiu

l'acord al qual s'havia arribat entre les administracions central

i autonòmica i entre tots els grups del Parlament de les Illes

Balears.

Atès que aquest projecte representa un retard innecessari i

inassumible del nou hospital, un encariment injustificat de les

obres previstes, una privatització del seu finançament i gestió

i que, a més, obliga a la requalificació de terrenys rústics,

suposa nombroses obres d'infraestructures viàries, representa

una agressió per a un indret de gran valor i forma part d'una

obscura trama urbanística.

Atès que seria desitjable un gran pacte per a definir el

model sanitari de les Illes Balears que reduís el grau d'incertesa

pel futur, però que aquest pacte només es pot sustentar en

l'acompliment escrupolós dels acords, en la lleialtat a tots els

participants en el pacte, en la recerca permanent del consens i

en la renúncia a voler imposar les opcions pròpies sense

escoltar les opinions dels altres.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta

la següent proposició no de llei: 

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

Balears al manteniment de l'acord interinstitucional i

interpartidari per a la construcció del nou hospital de Son

Dureta.

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

Balears a respectar el caràcter públic del sistema sanitari,

renunciant a privatitzar la gestió, el finançament o la

construcció dels nous equipaments sanitaris.

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

Balears a cercar el màxim consens amb els grups parlamentaris

i les organitzacions socials i professionals per abordar els

principals reptes del sistema públic de salut, especialment pel

que fa a pla d'infraestructures bàsiques, prestacions sanitàries,

recursos humans, model de gestió i finançament.

Palma, a 21 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

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 d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

Els habitants de Formentera depenen per al seus

desplaçaments fora de l'illa de manera quasi exclusiva de les

comunicacions marítimes amb l'illa d'Eivissa. Aquestes

comunicacions, a pesar dels caràcter bàsic que tenen per als

ciutadans de Formentera, es realitzen de manera quasi

monopolítica pel que fa al transport de viatgers i amb un
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monopoli total pel que fa a les mercaderies per part d'empreses

privades, que programen les freqüències i fixen les tarifes en

funció del seu benefici econòmic i amb una situació de privilegi

donada la manca real de competència.

Aquesta situació provoca que les tarifes augmentin de

manera molt considerable pels més diversos motius i que els

horaris de les barques, especialment a la temporada d'hivern no

cobreixin les necessitats mínimes de desplaçament dels

ciutadans residents a Formentera.

Els darrers mesos de l'any passat es va viure una situació

especialment greu quan, a causa de l'avaria de la barca que feia

l'últim trajecte, aquest va quedar fixat a les 18,30 hores en el

sentit Eivissa-Formentera. A pesar de les diverses declaracions

de responsables polítics i de navilieres, la situació no es va

resoldre fins que no es va tornar a posar en servei la barca

avariada. A dia d'avui, tampoc no s'han adoptat noves

decisions, res no garanteix que no es pugui reproduir la

situació.

Les línies marítimes entre Formentera i Eivissa tenen la

consideració d'interès públic per la Llei 27/1992. No obstant

això, el Govern de les Illes Balears no ha arbitrat la declaració

d'obligacions de servei públic a pesar d'estar facultat per fer-ho

en aplicació del Reial Decret 1466/1997 i a pesar de les

diverses solAlicituds que se li han fet. Entre d'altres, la que va

fer, de manera unànime, el Pla del Consell Insular d'Eivissa i

Formentera.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:

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

Balears a establir les obligacions de servei públic a les línies

marítimes entre Formentera i Eivissa de tal manera que

s'assegurin unes freqüències mínimes diàries i unes connexions

fixes a hores determinades, tant de passatgers com de

mercaderies, que cobreixin les necessitats dels ciutadans

residents a l'illa de Formentera i dels que han de desplaçar-se

a aquesta illa procedents de l'illa d'Eivissa.

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

Balears a assegurar per a tots els ciutadans de les Illes Balears

el mateix descompte que s'apliqui en cada moment a les tarifes

del transport aeri per a les tarifes del transport marítim.

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

Balears a estudiar la viabilitat de les connexions marítimes

directes de Formentera amb la Península i la possibilitat de

demanar del Govern de l'Estat la declaració d'obligacions de

servei públic per a aquestes línies.

Palma, a 21 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

L'Hospital de Can Misses d'Eivissa ha quedat obsolet en

molts aspectes i no pot donar resposta adequada a una població

assistida que es troba en un augment constant. Ja fa alguns anys

que s'iniciaren algunes reformes que s'estan executant amb

molta més lentitud del que seria desitjable. A la passada

legislatura quedaren enllestits, entre d'altres, els projectes de

reforma de les àrees de pediatria i diàlisi. Amb l'arribada d'una

nova gerència, després que el PP guanyàs les eleccions, aquests

projectes foren modificats i, fins avui, no s'han començat a

executar.

D'altra banda, són evidents les deficiències que pateix l'àrea

quirúrgica que va motivar que ja l'any 2000 se solAlicitàs la seva

reforma i l'ampliació a l'INSALUD. De fet, s'arribà a redactar

un projecte que, posteriorment, se desestimà sense que

actualment hi hagi cap projecte vigent.

Dia 15 de setembre d'enguany, un tall de subministrament

elèctric i una manca de funcionament del generador

d'emergència va obligar a la suspensió de vesícula quan la

pacient ja es trobava al quiròfan anestesiada. Aquest fet ha

provocat, fins i tot, la intervenció de l'adjunta al Defensor del

Poble, María Luisa Cava de Llano.

Aquesta situació provoca el desànim dels professionals que

ja no confien que la necessària reforma dels quiròfans de Can

Misses estigui enllestida abans que el nou Son Dureta (o Son

Espases).

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:

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

i Consum del Govern de les Illes Balears a dotar l'Hospital Can

Misses dels equips generadors adients per fer front a possibles

talls en el subministrament elèctric sense que això suposi haver

d'interrompre l'activitat quirúrgica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

i Consum del Govern de les Illes Balears a dur endavant en el

termini menor possible la reforma de les àrees de pediatria,

diàlisi i dels quiròfans de l'Hospital Can Misses.

3. Així mateix, insta els responsables sanitaris a portar a terme

aquestes reformes amb la participació dels diferents estaments

professionals i dels representants dels treballadors d'aquest

hospital.

Palma, a 21 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES
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Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 1896/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Pere Sampol i Mas, relativa a pròrroga de veda del raor.

(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca va fixar el final de la

veda del raor per al dia 15 d'agost a la reserva marina de

Migjorn per dos motius:

- En primer lloc, perquè no hi ha cap estudi ni informe tècnic

que demostri la necessitat de tal mesura.

- En segon, perquè l'establiment d'un període de veda diferent

del general a la resta de l'illa de Mallorca hauria generat una

gran confusió entre els pescadors, ja que la reserva marina del

Migjorn de Mallorca encara es troba en procés de

desenvolupament i no està abalisada, i part de la pesquera de

raors es troba dins la reserva i part fora.

Palma, 14 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 1897/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Pere Sampol i Mas, relativa a jornada de pesca del Molt Hble.

Sr. Jaume Matas. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del

2003).

El president del Govern va sortir dia 16 d'agost del 2003

amb una embarcació que compleix l'Ordre de 18 de gener del

2000 per la qual s'aprova el Reglamento sobre despacho de

buques.

Palma, 8 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 1898/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Pere Sampol i Mas, relativa a laboratori d'investigació del

Port d'Andratx. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

El projecte de rehabilitació s'executa conformement al

previst.

Palma, 14 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

D)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2335/03, 2338/03 i 2345/03, presentades

per l'Hble Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relatives a

estudis de viabilitat de la Targeta Verda, de la Marca Ecològic

i previsió d'ingressos de la venta de la Targeta Verda i dels

productes ecològics. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del

2003).

Aquestes preguntes foren contestades a la Comissió de

Turisme del passat dia 18 de març del 2004, amb els RGE núm.

398/04, 395/04 i 405/04, amb el mateix títol i del mateix

diputat.

Palma, 15 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

E)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2339/03, 2337/03, 2336/03, 2342/03 i

2344/03, presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i

Seguí, relatives a aportacions bancàries, a reunions amb

sindicats, a reunions amb empresaris, a creació d'una taxa i a

preu de la Targeta Verda, respectivament. (BOPIB núm. 13 de

10 d'octubre del 2003).

Aquestes preguntes foren contestades a la Comissió de

Turisme del passat dia 18 de març del 2004, amb els RGE núm.

399/04, 397/04 i 396/04, 402/04 i 404/04, amb el mateix títol

i del mateix diputat.

Palma, 15 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

F)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2343/03, 2341/03 i 2340/03, presentades

per l'Hble Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relatives

a compensació a empreses colAlaboradores, drets als quals

dóna dret la Targeta Verda i a projectes amb ingressos de la

Targeta Verda, respectivament. (BOPIB núm. 13 de 10

d'octubre del 2003).

Aquestes preguntes foren contestades a la Comissió de

Turisme del passat dia 18 de març del 2004, amb els RGE núm.

403/04, 401/04 i 400/04, amb el mateix títol i de la mateixa

diputada.

Palma, 15 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

G)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2422/03, 2423/03, 2425/03 i 2426/03,

presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Seguí, relatives a

prioritat del camp de polo de campos, exhibició

automobilística, Copa Amèrica i patrocini de l'equip ciclista,

respectivament. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
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Aquestes preguntes varen ser reformulades amb el RGE

núm. 406/04, 407/04, 408/04 i 409/04, a les quals va contestar

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears de dia 18 de febrer del 2004 la

consellera de Presidència i Esports.

Palma, 16 de setembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 2630/03, presentada per l'Hble

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

escolars que han ocupat places amb alumnes amb necessitats

educatives especials. (BOPIB núm. 15 de 24 d'octubre del

2003).

Les places no ocupades per alumnes amb necessitats

educatives especials, segons l'article 4 de l'Ordre d'11 de març

del 2003, BOIB núm. 35, de 15 d'abril del 2003, són ocupades

per alumnes amb situacions socials o culturals desfavorides,

segons necessitats d'escolarització.

S'adjunten les dades de matrícula d'alumnes de necessitats

educatives especials i les de necessitats educatives especials

associades a situacions socials o culturals desfavorides, per

centres i nivells.

Palma, 7 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

La documentació esmentada a la resposta queda dipositada

al Registre General de l'Oficialia Major, a disposició dels

Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 2631/03, presentada per l'Hble

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

escolars que han ocupat places amb alumnes amb necessitats

educatives especials. (BOPIB núm. 15 de 24 d'octubre del

2003).

Les places reservades i no ocupades, com és perceptiu, en

primer lloc per alumnes amb necessitats educatives especials,

només són ocupades en aquests casos, si és necessari per raons

d'escolarització.

De la relació que acompanya la resposta es poden extreure

les places susceptibles de ser ocupades per alumnes sense

necessitats educatives especials. Són les que figuren amb 0 a

les dues columnes de matrícula.

Palma, 7 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2771/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a traspàs de competències de

promoció turística als consells insulars. (BOPIB núm. 17 de

31 d'octubre del 2003).

Durant aquesta legislatura s'instrumentaran mecanismes que

concretin la descentralització per illes de la promoció turística.

En aquest sentit, s'estudia, juntament amb els consells insulars,

la possibilitat de crear consorcis insulars integrats pel Govern

i els consells, els ajuntaments i la iniciativa privada, que tindran

com a funció principal la de dissenyar les polítiques

promocionals insulars.

Palma, 15 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 2028/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Llei

d'educació d'adults. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Sí, en aquests moments es troba en fase d'elaboració un

avantprojecte de llei d'educació de persones adultes que

oportunament es presentarà en aquest parlament per tal

d'aconseguir el màxim consens possible abans de la seva

aprovació definitiva.

Palma, 25 d'agost del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 2316/04, presentada per l'Hble

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

l'Estat a l'Institut Ramon Llull. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

D'acord amb la disposició transitòria tercera dels estatuts de

l'Institut Ramon Llull que disposa que la participació de

l'Instituto Cervantes als òrgans de govern de l'Institut Ramon

Llull que preveuen els articles 7 i 9 serà efectiva en el moment

en què s'hagi formalitzat la seva colAlaboració, amb aportacions

significatives, al consorci, cosa que es determinarà per acord

del Consell de Direcció, el Govern de les Illes Balears

reclamarà al Govern de l'Estat espanyol l'aportació econòmica

compromesa per a l'Institut Ramon Llull a través del Consell de

Direcció.

Per tant, atès que en aquest moment l'Administració de la

Generalitat de Catalunya presideix el Consell de Direcció em
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sembla lògic i raonable que l'aportació econòmica de l'Instituto

Cervantes, adscrit al Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya, es

faci mitjançant aquest òrgan de direcció, tenint en compte que,

després del 14 de març d'enguany, ambdues administracions -el

Govern de l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya-

coincideixen en el color polític.

Palma, 25 d'agost del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 2505/04, presentada per l'Hble

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

alumnes amb necessitats educatives especials. (BOPIB núm.

39 de 30 d'abril del 2004).

Les actuacions dutes a terme per la Direcció General

d'Ordenació i Innovació per a la millora de l'atenció als

alumnes amb necessitats educatives especials, associades a

situacions socials desfavorides o culturals diferenciades des de

dia 1 de setembre del 2003 fins a la segona quinzena del mes

d'abril del 2004 són les següents:

S'han incrementat el nombre de professionals per tal

d'atendre aquest alumnat: s'han dotat els centres amb 12 nous

auxiliars tècnics educatius, amb la solAlicitud prèvia per part

dels centres i amb la valoració positiva del Servei d'Innovació,

per poder atendre l'alumnat amb discapacitat motora o amb

problemes greus d'autonomia personal.

S'han signat els convenis següents:

a) ASORME (Associació de sords de Menorca) per tal

d'atendre l'alumnat amb discapacitat auditiva a l'illa de

Menorca per valor de 12.500 euros.

b) ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) per

tal d'atendre l'alumnat amb discapacitat visual de les Illes

Balears per valor de 12.500 euros.

c) CREU ROJA, per tal de facilitar el transport adaptat a

l'alumnat amb discapacitat motora per valor de 120.000 euros.

d) NOUSIS, adaptació de les noves tecnologies als alumnes

amb necessitats educatives especials, per valor de 26.436 euros.

S'ha facilitat material adaptat i mobiliari específic per a

alumnes amb discapacitat motora (cadires, bipedestadors,

grues, ...) i aparells de freqüència modulada per als alumnes

amb discapacitat auditiva. El cost d'aquest material és de

14.941,88 euros.

Des del Servei d'Innovació s'ha colAlaborat en els cursos de

formació següents:

- Curs adreçat a professionals dels centres educatius (tutors,

mestres especialistes) que atenen alumnat amb dèficit auditiu

dins del marc del conveni amb l'entitat ASPAS (Associació de

Pares i Amics de Sords), celebrat els dies 4, 11, 18, 25 i 27 de

novembre del 2003 al CEP de Palma.

- Curs adreçat als treballadors socials dels equips

d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) i dels equips

d'Atenció Primerenca (EAP), celebrat els dies 27 i 28 d'abril a

la seva de la Delegació Territorial de la ONCE, a Palma.

Els equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica

(EOEP) i d'Atenció Primerenca i generals, responsables de

l'avaluació psicopedagògica de l'alumnat, de la proposta de

modalitat d'escolarització més adient i dels recursos

extraordinaris i mesures curriculars que necessitin per tal de

poder atendre les seves necessitats educatives, han tingut també

un increment de professionals:

- 1 psicopedagog/a a l'EOEP general Palma I.

- 1 psicopedagog/a a l'EOEP general Palma II (seu central

a Palma).

- 1 psicopedagog/a a l'EOEP general Palma II (sotaseu

Ponent).

- 1 psicopedagog/a a l'EOEP general d'Inca.

- 1 treballador/a social a l'EOEP d'atenció primerenca a

Palma.

- 1/2 mestre de pedagogia terapèutica al Servei d'Atenció

Primerenca d'Inca.

- 1/2 mestre de pedagogia terapèutica al Servei d'Atenció

Primerenca de Manacor-Campos.

A més, s'han realitzat les actuacions següents:

- Assessorament a centres sobre temes relacionats amb

l'alumnat amb necessitats educatives específiques i pares amb

fills que presenten necessitats educatives específiques.

- Assessorament i coordinació amb altres serveis de la

Conselleria d'Educació i Cultura per a la correcta atenció

d'aquest alumnat i amb serveis externs a la nostra conselleria

sobre alumnat amb necessitats educatives específiques.

- Revisió i anàlisi dels diferents convenis relacionats amb

l'orientació educativa i psicopedagògica d'atenció primerenca

amb altres administracions, de cara a la millora en l'atenció dels

infants petits que presenten necessitats educatives.

- Revisió i manteniment dels convenis amb entitats que

colAlaboren la nostra direcció general en l'assessorament de

recursos tècnics per tal d'atendre les necessitats educatives de

l'alumnat amb afectacions greus i/o en l'assessorament als

professionals que treballen en els diferents serveis d'orientació.

- Seguiment del conveni entre la Conselleria d'Educació i

Cultura i la Direcció General de Serveis Socials de la

Conselleria de Presidència i Esports per a l'adjudicació

d'ajudes, dirigides als ajuntaments per tal de dur a terme

actuacions educatives socials.

- Revisió de la normativa que fa referència a l'orientació

educativa i psicopedagògica amb la intenció de millorar la

resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives

específiques.

- Proposta de nova sectorització dels EOEP generals de

Mallorca amb la intenció de millorar l'eficàcia i l'eficiència

d'aquest servei.

- Formació dels diferents professionals que treballen als

EOEP: Seminari permanent de professionals que treballen als

EOEP d'atenció primerenca; Seminari de formació permanent

de treballadors socials dels EOEP d'atenció primerenca i

generals. S'ha facilitat també l'accés a activitats de formació

organitzades per altres entitats.

- Formació inicial dels membres dels departaments

d'Orientació de secundària dels centres sostinguts amb fons

públics. Aquesta formació va dirigida als diferents membres

d'aquests departaments que no han participat prèviament

d'aquest tipus d'activitats formatives.

- Anàlisi de les necessitats de recursos humans als diferents

serveis d'orientació que depenen de la conselleria, amb la

finalitat de donar una resposta educativa més adequada a

l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Elaboració
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de propostes de dotació, en funció de les necessitats detectades,

dels diferents professionals que treballen en els diferents

serveis.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 2506/04, presentada per l'Hble

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

alumnes amb necessitats educatives específiques. (BOPIB

núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Les actuacions dutes a terme per la Direcció General

d'Ordenació i Innovació per a la millora de l'atenció dels

alumnes amb necessitats educatives específiques associades a

situacions socials desfavorides o culturals diferenciades des de

dia 1 de setembre del 2003 fins a la segona quinzena del mes

d'abril del 2004 són les que a continuació s'assenyalaran tenint

present que, segons la LOCE, són alumnat de necessitats

educatives específiques:

- L'alumnat de compensació educativa (estrangers,

immigrants, ...).

- L'alumnat superdotat.

- L'alumnat de necessitats educatives especials.

Alumnat de compensació educativa (estrangers,

immigrants, programes socioeducatius, ...)

S'han dut a terme les actuacions següents:

- Atenció i assessorament a centres.

- Coordinació amb les oficines d'escolarització pel que fa a

l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

- Seguiment de l'alumnat de compensació educativa als

centres sostinguts amb fons públics, per tal de planificar els

recursos humans i materials.

- Coordinació amb els equips pen temes referits a l'atenció

a l'alumnat amb necessitats educatives específiques associades

a situacions socials o culturals.

- Atenció educativa a infants i/o joves malalts: aula

hospitalària de Son Dureta, Saed i Aspanob.

- ColAlaboració amb la Direcció General de Família i amb

l'Institut de Serveis Socials.

- Dotació econòmica als centres amb actuacions de

compensació educativa.

- Dotació de materials de consulta i bibliografia.

- Increment del professorat de suport: s'ha passat de 253

professors als centres públics durant el curs 2002/03 a 275

professors durant el curs 2003/04.

- Centres preferents concertats: s'han passat de 21 a 24

centres preferents durant el curs 2003/04.

- Increment d'un mestre en els programes socioeducatius.

- Seguiment dels convenis.

- Seguiment de les ordres d'ajudes dels mediadors

interculturals i treballadors socials. Comissión A-B a Mallorca,

Menorca i Eivissa.

- Coordinació de l'equip de feina de mediació intercultural.

- Mesures d'atenció a l'alumnat immigrant a partir del Pla

d'acolliment de centre (PALIC).

- Contactes amb el departament d'estrangeria per fet la

previsió d'alumnat a partir dels reagrupaments de famílies

migrades.

- Curs inicial de formació per a professorat de suport que

s'incorpora per primera vegada a un centre a Palma, Inca,

Manacor i Eivissa.

- Continuïtat del programa "Vivim Plegats", programa

intercultural per a la pau i la cooperació, dirigit als centres

escolars, que pretén desenvolupar els valors interculturals i fer

conèixer i viure els drets humans.

Activitats de nova creació:

- Subvenció econòmica a Aspanob, famílies amb fills i filles

amb càncer, per fer suport escolar a infants i/o joves amb

càncer, en edat d'escolarització obligatòria.

- Projecte "Madrasa": projecte de colAlaboració per a nins

i nines saharians en acolliment familiar per cursar estudis a

Mallorca.

- ColAlaboració amb la Fundació Fundeso, programa

d'educació intercultural implantat en diferents comunitats

autònomes que cerca el coneixement mutu entre diferents

cultures i lluita contra la xenofòbia.

Actuacions en projecte:

- Projectes en colAlaboració amb la Direcció general de

Cooperació de la Conselleria de Presidència:

* Projecte de conveni amb diferents associacions de persones

immigrades per tal d'oferir als centres educatius sostinguts amb

fons públics un servei de traducció i d'interpretació de diferents

codis culturals, que faciliti la comunicació amb les famílies i

l'alumnat que s'incorpora al nostre sistema educatiu procedent

d'altres països.

* Projecte de formació en mediació intercultural adreçat al

colAlectiu de persones que treballen en mediació intercultural i

els professionals que treballen en el sector, així com els tècnics

de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la Direcció General

de Serveis Socials, que coordinen els projectes.

En relació amb els programes d'intervenció socioeducativa

(PISE, aules externes, ...):

- S'han duit a terme programes d'intervenció socioeducativa

com a oferta de tractament educatiu per a l'alumnat amb

situació de risc d'exclusió social i educatiu en edat de 14-16

anys.

- S'han facilitat als centres, als organismes i a les entitats

orientacions dels aspectes administratius derivats de la

implantació dels projectes d'intervenció socioeducativa.

- S'han valorat les propostes que presenten els centres-

ajuntaments en l'elaboració dels PISE.

- S'han assessorat els centres, els organismes i les entitats en

les actuacions referides a la implantació dels programes

d'intervenció socioeducativa (proposta, elaboració, disseny,

procés).

- S'ha facilitat la coordinació entre les parts que intervenen

en els PISE per tal d'assegurar la coherència socioeducativa en

el pla d'intervenció educativa del jove en situació de risc.

- S'ha extret el seguiment dels processos socioeducatius dels

alumnes que duen a terme una escolarització compartida,

establint contactes periòdics amb els professionals implicats.

- S'han assessorat els centres educatius i els ajuntaments en

matèria d'activitats socials i educatives destinades a l'alumnat

d'educació secundària obligatòria que es troba en situació

social o cultural desfavorida i/o risc social i en perill

d'abandonament del sistema educatiu.
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- S'han assessorat, en funció de les demandes, els centres

educatius on es troben escolaritzats alumnes amb risc d'exclusió

educatiu i social.

- S'ha fomentat el treball en xarxa dels distints sectors

implicats en l'àmbit socioeducatiu. S'han realitzat unes Jornades

de treball comunitari al municipi de Muro (dies 20 i 21 de

maig) on han intervengut professionals de diferents àmbits

educatius, socials, sanitaris, protecció, fiscalia, ...

- S'ha mantingut l'acord de colAlaboració amb la Conselleria

de Presidència i Esports per tal de treballar conjuntament en

l'atenció a amb mesures judicials i/o greu situació de risc i/o

conflicte socioeducatiu on la Conselleria d'Educació i Cultura

aporta el personal docent als centres d'internament de menors

amb mesures judicials.

- S'ha colAlaborat amb el Departament de Serveis Socials del

Consell Insular de Menorca en els casos de menors  en edat

d'escolaritat obligatòria amb mesures jurídiques de protecció.

En aquest cas, la Conselleria d'Educació i Cultura aporta un

professor a l'aula d'acollida temporal Es Puig des Bous. A més,

es fa un seguiment dels alumnes que assisteixen al centre

d'acollida temporal de Sant Jeroni de Muro.

- S'ha assistit a convocatòries per tal d'atendre situacions de

conflicte juvenil (comissions d'abordatge del conflicte juvenil

al municipi d'Inca, Consell Insular d'Eivissa).

- S'ha revisat la normativa qye fa referència als programes

d'Intervenció Socioeducativa, departaments d'Orientació,

EOEPS, equips de suport, procés d'elaboració de les ACIS, etc.

Alumnes superdotats

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

de l'educació, estableix que els alumnes superdotats

intelAlectualment seran objecte d'una atenció específica per part

de les administracions educatives.

En el curs present es troben escolaritzats als centres

educatius de les Illes Balears un total de 32 alumnes amb

necessitats educatives específiques associades a superdotació

intelAlectual.

Les accions que la Conselleria d'Educació i Cultura ha dut

a terme envers aquest alumnat són les següents:

- Detecció i avaluació d'aquest alumnat per part dels equips

d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) a les etapes

d'educació infantil i primària, o els orientadors en l'etapa

d'educació secundària.

- Suport de professorat especialista (pedagogia terapèutica,

audició del llenguatge ...) per tal de donar suport tant a

l'alumnat com al professorat que l'atén, d'acord amb la seva

adaptació curricular.

Les mesures de caràcter curricular són:

- Adaptació curricular d'ampliació quan es detecti que

l'alumne té un rendiment excepcional en un nombre limitat

d'àrees.

- Flexibilització del període d'escolarització obligatòria. Es

proposa quant a l'avaluació psicopedagògica. Es valora que

l'alumne tengui assolits els objectius del cicle o del curs i que

aquesta mesura sigui l'adequada d'acord amb el seu

desenvolupament emocional.

- Per tal de poder flexibilitzar el període d'escolarització,

s'ha de solAlicitar autorització a la Direcció General d'Ordenació

i Innovació. S'adjuntarà un document que reculli la conformitat

dels pares o tutors legals de l'alumne.

Alumnes amb necessitats educatives especials

Es consideren alumnes amb necessitats educatives especial

de caràcter permanent aquells que presenten discapacitats

físiques, psíquiques, sensorials o manifesten greus trastorns de

la personalitat o de la conducta (LOCE).

S'ha incrementat el nombre de professionals per tal

d'atendre aquest alumnat: s'han dotat els centres amb 12 nous

auxiliars tècnics educatius, amb la solAlicitud prèvia per part

dels centres i amb la valoració positiva del Servei d'Innovació,

per poder atendre l'alumnat amb discapacitat motora o amb

problemes greus d'autonomia personal.

S'han signat els convenis següents:

a) ASORME (Associació de sords de Menorca) per tal

d'atendre l'alumnat amb discapacitat auditiva a l'illa de

Menorca per valor de 12.500 euros.

b) ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) per

tal d'atendre l'alumnat amb discapacitat visual de les Illes

Balears per valor de 12.500 euros.

c) CREU ROJA, per tal de facilitar el transport adaptat a

l'alumnat amb discapacitat motora per valor de 120.000 euros.

d) NOUSIS, adaptació de les noves tecnologies als alumnes

amb necessitats educatives especials, per valor de 26.436 euros.

S'ha facilitat material adaptat i mobiliari específic per a

alumnes amb discapacitat motora (cadires, bipedestadors,

grues, ...) i aparells de freqüència modulada per als alumnes

amb discapacitat auditiva. El cost d'aquest material és de

14.941,88 euros.

Des del Servei d'Innovació s'ha colAlaborat en els cursos de

formació següents:

- Curs adreçat a professionals dels centres educatius (tutors,

mestres especialistes) que atenen alumnat amb dèficit auditiu

dins del marc del conveni amb l'entitat ASPAS (Associació de

Pares i Amics de Sords), celebrat els dies 4, 11, 18, 25 i 27 de

novembre del 2003 al CEP de Palma.

- Curs adreçat als treballadors socials dels equips

d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) i dels equips

d'Atenció Primerenca (EAP), celebrat els dies 27 i 28 d'abril a

la seva de la Delegació Territorial de la ONCE, a Palma.

Els equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica

(EOEP) i d'Atenció Primerenca i generals, responsables de

l'avaluació psicopedagògica de l'alumnat, de la proposta de

modalitat d'escolarització més adient i dels recursos

extraordinaris i mesures curriculars que necessitin per tal de

poder atendre les seves necessitats educatives, han tingut també

un increment de professionals:

- 1 psicopedagog/a a l'EOEP general Palma I.

- 1 psicopedagog/a a l'EOEP general Palma II (seu central

a Palma).

- 1 psicopedagog/a a l'EOEP general Palma II (sotaseu

Ponent).

- 1 psicopedagog/a a l'EOEP general d'Inca.

- 1 treballador/a social a l'EOEP d'atenció primerenca a

Palma.

- 1/2 mestre de pedagogia terapèutica al Servei d'Atenció

Primerenca d'Inca.

- 1/2 mestre de pedagogia terapèutica al Servei d'Atenció

Primerenca de Manacor-Campos.
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A més, s'han realitzat les actuacions següents:

- Assessorament a centres sobre temes relacionats amb

l'alumnat amb necessitats educatives específiques i pares amb

fills que presenten necessitats educatives específiques.

- Assessorament i coordinació amb altres serveis de la

Conselleria d'Educació i Cultura per a la correcta atenció

d'aquest alumnat i amb serveis externs a la nostra conselleria

sobre alumnat amb necessitats educatives específiques.

- Revisió i anàlisi dels diferents convenis relacionats amb

l'orientació educativa i psicopedagògica d'atenció primerenca

amb altres administracions, de cara a la millora en l'atenció dels

infants petits que presenten necessitats educatives.

- Revisió i manteniment dels convenis amb entitats que

colAlaboren la nostra direcció general en l'assessorament de

recursos tècnics per tal d'atendre les necessitats educatives de

l'alumnat amb afectacions greus i/o en l'assessorament als

professionals que treballen en els diferents serveis d'orientació.

- Seguiment del conveni entre la Conselleria d'Educació i

Cultura i la Direcció General de Serveis Socials de la

Conselleria de Presidència i Esports per a l'adjudicació

d'ajudes, dirigides als ajuntaments per tal de dur a terme

actuacions educatives socials.

- Revisió de la normativa que fa referència a l'orientació

educativa i psicopedagògica amb la intenció de millorar la

resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives

específiques.

- Proposta de nova sectorització dels EOEP generals de

Mallorca amb la intenció de millorar l'eficàcia i l'eficiència

d'aquest servei.

- Formació dels diferents professionals que treballen als

EOEP: Seminari permanent de professionals que treballen als

EOEP d'atenció primerenca; Seminari de formació permanent

de treballadors socials dels EOEP d'atenció primerenca i

generals. S'ha facilitat també l'accés a activitats de formació

organitzades per altres entitats.

- Formació inicial dels membres dels departaments

d'Orientació de secundària dels centres sostinguts amb fons

públics. Aquesta formació va dirigida als diferents membres

d'aquests departaments que no han participat prèviament

d'aquest tipus d'activitats formatives.

- Anàlisi de les necessitats de recursos humans als diferents

serveis d'orientació que depenen de la conselleria, amb la

finalitat de donar una resposta educativa més adequada a

l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Elaboració

de propostes de dotació, en funció de les necessitats detectades,

dels diferents professionals que treballen en els diferents

serveis.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2609/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a negociació de l'ajornament de

l'amortització de crèdits. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del

2004).

No és cert, el que està negociant el Govern de les Illes

Balears és la modificació del calendari d'amortització d'alguns

préstecs d'empreses públiques.

Palma, 30 de juliol del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 2685/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a CP

Rei Jaume III de Llucmajor. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del

2004).

Les obres començaran aquest mes de setembre. El termini

d'execució és de 9 mesos. El pressupost base de licitació és de

515.670,323 euros.

Palma, 7 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 3049/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a increment del

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

Nivells d'ensenyament obligatori:

Curs 2002/03

Primària 3.794 professors

Secundària 4.039 professors

Curs 2003/04

Primària 3.941 professors

Secundària 4.268 professors

Increment de professorat: 376 professors

Professorat de Pedagogia Terapàutica, Audició i Llenguatge i

Educació compensatòria:

Curs 2002/03 252 professors

Curs 2003/04 283 professors

Increment de professorat: 31 professors.

Palma, 25 d'agost del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 3089/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a delegacions

territorials d'Educació a Menorca i a Eivissa i Formentera.

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

El pla de feina dels delegats territorials a Menorca i a

Eivissa i Formentera consisteix bàsicament a fomentar la

relació entre tots els sectors implicats en el procés educatiu per

tal d'optimitzar els recursos existents i ajuntar esforços, amb

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

desenvolupa el procés educatiu a Menorca i a Eivissa i

Formentera. 
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Els delegats territorials a Menorca i a Eivissa i Formentera

mantenen una relació periòdica amb els equips directius dels

centres educatius per conèixer de primera mà quina és la

situació a cadascun pel que fa a: infraestructures, mobiliari,

personal docent i no docent, material didàctic, alumnes amb

necessitats educatives especials i, en definitiva, tot allò que

afecta el bon funcionament del centre, tot traslladant a la

direcció general corresponent les necessitats dels centres.

Així mateix, es mantenen reunions amb els responsables

dels centres, amb Inspecció Educativa, amb els equips

pedagògics, amb els responsables dels centres de règim

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

amb les APIMAS i amb totes aquelles entitats o colAlectius

relacionats amb el món educatiu.

En definitiva, el pla de feina dels delegats territorials a

Menorca i a Eivissa i Formentera consisteix a optimitzar els

recursos existents per aconseguir millorar al màxim les

condicions en les quals es dóna el procés educatiu, procurant en

tot moment la màxima participació i la implicació dels equips

directius dels centres, per coordinar esforços i aconseguir els

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

del nostre sistema educatiu.

Així mateix, es pretén aconseguir de forma progressiva per

a Menorca i per a Eivissa i Formentera les millores necessàries

en reformes i noves infraestructures, que és un dels objectius

prioritaris de la nostra conselleria.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 3134/04, presentada per l'Hble

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

i perfil dels ajudants. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del

2004).

Persones amb experiència en manteniment, certificat

d'escolaritat o equivalent, carnet de conduir B i coneixements

de català nivell A.

Les funcions a realitzar:

- Assistència al responsable de l'àrea de serveis i al

responsable de l'àrea de manteniment d'instalAlacions.

- Participarà en el manteniment preventiu i correctiu de les

instalAlacions.

- Transportarà materials i eines de treball al lloc que es

requereixi per a les labors de manteniment.

- Utilitzarà el vehicle que se li proporcioni per realitzar les

tasques que li encarreguin.

- En general, qualssevol altres tasques afins a la categoria

del lloc i semblants a les anteriorment descrites que li siguin

encomanades pels seus superiors jeràrquics i resultin

necessàries per raons del servei.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 3136/04, presentada per l'Hble

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

professional dels enginyers tècnics. (BOPIB núm. 42 de 21 de

maig del 2004).

Persones amb la titulació d'enginyer tècnic industrial,

coneixements de català de nivell B, experiència en la redacció

de projectes d'instalAlacions elèctriques, telecomunicacions,

calefacció i climatització, preferentment a edificis públics o

centres escolars, així com la direcció d'obra i coneixement de

la legislació educativa i de contractes de les administracions

públiques.

Les funcions a realitzar:

- Dur a terme, en colAlaboració amb l'Administració i sota

la seva supervisió les tasques encarregades.

- Redacció de projectes industrials en els centres escolars i

institucions de la Conselleria d'Educació i Cultura.

- Direcció d'obra dels projectes redactats per

l'Administració.

- Informes i supervisió de projectes realitzats per tècnics

externs a aquest institut.

- Altres que es puguin encomanar dins l'àmbit de gestió.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 3137/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a perfil dels

tècnics d'FP. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

Persones amb el títol superior en instalAlacions

electrotècniques. Desenvolupar equips i instalAlacions de

distribució d'energia elèctrica en mitjana i baixa tensió i centres

de transformació, instalAlacions singulars i d'automatització.

Les funcions a realitzar:

- Projectar línies elèctriques de distribució d 'energia

elèctrica en mitjana i baixa tensió i centres de transformació.

- Projectar instalAlacions singulars (antenes, telefonia,

megafonia, seguretat i energia solar fotovoltàica).

- Supervisió i control de l'execució i manteniment dels

projectes.

- En general, les tasques afins a la categoria del lloc i

semblants a les anteriorment descrites que li siguin

encomanades pels seus superiors jeràrquics i resultin

necessàries per raons del servei.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 3152/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impugnacions
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i/o recursos a l'adjudicació del servei portador de senyals

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

Segons la informació donada per l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, es va interposar una

reclamació prèvia a l'exercici d'una acció judicial civil, un

recurs contenciós administratiu i un recurs de reposició.

Palma, 10 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3176/04, presentada per l'Hble Sra.

Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a manteniment

de centres educatius de secundària. (BOPIB núm. 42 de 21 de

maig del 2004).

El manteniment dels centres educatius de secundària és un

dels objectius de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals (IBISEC), conservació que realitzarà per

si mateix o a través de mitjans i recursos de tercers.

Cada un dels centres de secundària de les Illes Balears, dins

el seu pressupost anual, té assignada una partida per al

manteniment i la conservació del centre. Recursos que, en

moltes ocasions, són insuficients per dur a terme totes les

tasques necessàries i desitjables per aconseguir unes

infraestructures i unes instalAlacions adequades per prestar el

servei d'ensenyament amb el nivell i la qualitat que pertoca.

Amb la creació de l'IBISEC s'obre la possibilitat de

reconduir una part dels recursos econòmics, sempre escassos,

cap a la realització d'un manteniment sistemàtic, imprescindible

per conservar en condicions acceptables els IES.

Hem d'aconseguir un manteniment integral de l'edifici, junt

amb el seu ús racional, i així obtenir beneficis en seguretat,

duració, grau de confort, grau ecològic i nivell educatiu.

Per millorar l'eficiència del sistema de manteniment als

centres de secundària durem a terme accions com: un millor

control de l'execució del manteniment, definirem les

responsabilitats dels diversos agents que hi intervenen, durem

a terme diferents propostes encaminades a l'aplicació d'energies

renovables per millorar l'eficiència energètica dels centres i

sistemes energètics menys contaminants, promoure el

manteniment preventiu i periòdic dels centres, realitzar una

anàlisi de l'estat dels centres en relació amb les mesures de

seguretat, creació d'un servei propi de manteniment, adequar i

fer operatives les instalAlacions dels magatzem, agilitar les

actuacions de resposta immediata, adaptació de les estructures

i les instalAlacions a la legislació i a la normativa vigent i totes

les accions necessàries i oportunes per aconseguir la major

eficàcia i eficiència en les actuacions.

Palma, 3 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3239/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a apostes de la Lototrot a

Eivissa. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).

En el cas que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera

estigui interessat a posar en funcionament el joc de la Lototrot,

s'haurà de crear el consorci de joc hípic corresponent. No

obstant això, hi ha la possibilitat que el Govern de les Illes

Balears, fent ús de les seves competències, ho gestioni

directament.

Marratxí, 15 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3241/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a característiques dels terrenys

de la nova depuradora de la ciutat d'Eivissa. (BOPIB núm. 43

de 28 de maig del 2004).

El passat 17 d'octubre del 2003 se signà el protocol

Saneamiento y depuración de aguas residuales de la ciudad de

Ibiza.

Els organismes que formalitzaren aquest protocol foren: el

Ministeri de Medi Ambient, la Conselleria de Medi Ambient

del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa i

Formentera i l'Ajuntament d'Eivissa.

A la reunió de dia 11 de febrer del 2004 es plantejaren  les

característiques generals que haurien de complir els terrenys de

la nova depuradora, que es poden resumir de la manera

següent:

- Superfície 35.000 metres quadrats.

- Fàcil accés.

- Subministrament elèctric pròxim amb capacitat de

connexió d'una potència de 800 kw.

- Lliure d'afeccions mediambientals.

D'altra banda, cal recordar que en ser una activitat

classificada, com a norma general, és necessària una distància

del nucli urbà de 2.000 metres.

Palma, 2 de setembre del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3242/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a renúncia a la reforma de la

depuradora de la ciutat d'Eivissa. (BOPIB núm. 43 de 28 de

maig del 2004).
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El passat 17 d'octubre del 2003 se signà el protocol

Saneamiento y depuración de aguas residuales de la ciudad de

Ibiza.

Els organismes que formalitzaren aquest protocol foren: el

Ministeri de Medi Ambient, la Conselleria de Medi Ambient

del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa i

Formentera i l'Ajuntament d'Eivissa.

A la primera reunió de la Comissió Tècnica de Seguiment

de data 11 de febrer del 2004 es va aprovar per unanimitat la

renúncia a la reforma de les actuals instalAlacions i la

construcció d'una nova depuradora, a causa de la proximitat al

nucli urbà.

Palma, 2 de setembre del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3243/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a canvis del projecte de segon

cinturó a la ciutat d'Eivissa. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig

del 2004).

Arran de les alAlegacions presentades al projecte del

desdoblament de la segona ronda d'Eivissa en la fase

d'informació pública s'han produït els canvis següents en el

projecte:

- Incorporació de passarelAla per a vianants en el creuer del

camí del cementiri i del carrer des Jondal amb la finalitat de

dotar la via d'una major permeabilitat.

- Substitució dels desmunts per murs entre els pk 700 i 1.000

en el marge esquerre de la vida per reduir l'ocupació.

- S'ha dotat d'un accés la zona confrontant al camí del Puig d'en

Valls abans de la rotonda existent.

- Creació d'accessos en T amb moviments a dretes que

comunicaran el VG-17.2 i el carrer del Mar amb la E-20.

Palma, 1 de setembre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 3343/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Associació

de nins superdotats. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).

Des del Servei d'Innovació de la Direcció General

d'Ordenació i Innovació, la Conselleria d'Educació i Cultura, a

partir de la voluntat d'unificar esforços dins del camp d'atenció

educativa a l'alumnat superdotat, es preveu l'aportació dels

recursos humans i materials necessaris per tal de garantir

l'atenció integrada i normalitzada en els centres ordinaris dels

alumnes amb necessitats educatives especials associades a

sobredotació intelAlectual. Per tant, la resposta educativa a

aquests alumnes suposarà:

1. Recursos humans dins dels centres educatius ordinaris:

a) L'adaptació curricular d'ampliació. Es durà a terme quan es

detecti en l'avaluació psicopedagògica que l'alumne té un

rendiment excepcional en un nombre limitat d'àrees. Es

procedirà també així quan l'alumne tingui un rendiment global

excepcional i continuat però es detecti desequilibri en els

àmbits afectius i d'inserció social. L'adaptació recollirà

l'enriquiment d'objectius i continguts, la flexibilització dels

criteris d'avaluació i la metodologia específica que convingui

utilitzar en funció de l'estil d'aprenentatge de l'alumne i del

context escolar.

b) La flexibilització del període d'escolarització obligatòria.

L'anticipació de l'inici de l'escolarització obligatòria o la

reducció del període d'escolarització es proposa quan

l'avaluació psicopedagògica de l'alumne reflecteixi que té

adquirits els objectius de cicle o curs i sigui aquesta mesura

adequada per al desenvolupament del seu equilibri personal i

per la seva socialització. Per tal de poder flexibilitzar el període

d'escolarització s'ha de solAlicitar la corresponent autorització

a la Direcció General d'Ordenació i Innovació de la Conselleria

d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Quan es preveu l'adopció de qualsevol mesura curricular

extraordinària es mantindrà informats els pares o tutors legals

de l'alumne, així com també s'informarà el mateix alumne.

Els recursos personals que aporta la Conselleria d'Educació

i Cultura són els següents:

- Els Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP)

o els Departaments d'Orientació dels IES.

- Professorat de l'equip de suport dels centres educatius

(especialistes de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, ...)

que són els encarregats de donar suport al professorat ordinari

i a l'alumnat per tal de dur endavant l'adaptació curricular de

l'alumnat.

2. Per altra banda, s'ha mantingut qualque reunió amb

l'Associació de nins superdotats per tal d'estudiar la possibilitat

de realitzar un programa de formació adreçat als professionals

dels Departaments d'Orientació i als Equips d'Orientació

Educativa i Psicopedagògica, tant al general com al d'atenció

primerenca que treballen amb alumnes amb necessitats

educatives especials associades a sobredotació intelAlectual o

altres capacitats.

Aquest programa de formació tendria com a principals

objectius:

- Sensibilitzar sobre el significat educatiu de la sobredotació

fins del marc de l'atenció a la diversitat i sobre les seves

implicacions en els centres, professors, pares i alumnes.

- Oferir una visió general de les característiques pròpies

d'aquest alumnat.

De moment, és un projecte i no hi ha res concret.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc J, Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 3344/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a activitats
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amb l'Associació de nins superdotats. (BOPIB núm. 43 de 28

de maig del 2004).

Des del Servei d'Innovació de la Direcció General

d'Ordenació i Innovació de la Conselleria d'Educació i Cultura

del Govern de les Illes Balears, juntament amb l'Associació de

nins superdotats i la Universidad Nacional de Educación a

Distancia, s'estudia la possibilitat de realitzar un programa de

formació adreçat als professionals dels Departaments

d'Orientació i als Equips d'Orientació Educativa i

Psicopedagògica, tant al general com al d'atenció primerenca

que treballen amb alumnes amb necessitats educatives especials

associades a sobredotació intelAlectual o altres capacitats.

Aquest programa de formació tindria com a principals

objectius:

- Sensibilitzar sobre el significat educatiu de la sobredotació

fins del marc de l'atenció a la diversitat i sobre les seves

implicacions en els centres, professors, pares i alumnes.

- Oferir una visió general de les característiques pròpies

d'aquest alumnat.

Es planteja també la possibilitat de realitzar abans d'aquest

curs de formació una conferència dirigida a tots els interessats

en general.

Des del Servei de Formació Permanent del Professorat, la

Direcció General d'Ordenació i d'Innovació s'homologaria el

curs i es donarien els crèdits de formació corresponents.

Dir que, en principi, és un projecte que encara s'ha de

concretar.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 3655/04, presentada per l'Hble

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

vacances escolars d'estiu. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del

2004).

El Programa de vacances escolars d'estiu és un programa

mitjançant el qual la Conselleria d'Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears dóna unes ajudes individuals a

alumnes per tal de participar en les activitats dels centres de

vacances escolars durant el mes de juliol. Remarcar que

aquestes ajudes són individuals i que, en casos de situacions

familiars socioeconòmiques desfavorides, es pot solAlicitar a

més una ajuda que li cobreixi fins a un 80% del cost de la

inscripció.

Els centres de vacances escolars tenen com a principals

objectius:

- Apreciar els valors bàsics que regeixen la vida i la

convivència humanes.

- Desenvolupar l'autonomia personal i en grup dels infants.

- Conèixer i aprendre a conviure en medis socionaturals.

El programa va adreçat a l'alumnat de 2n i 3r cicle

d'educació primària, escolaritzats en els centres educatius

públics i privats concertats de les Illes Balears.

S'utilitzen com a centres de vacances centres educatius de

primària. Aquests centres seran, en principi, els següents: CP

Mestre Lluís Andreu (Sant Francesc Xavier, Formentera), 2

torns; CP Vora Mar (Can Picafort, Mallorca), 3 torns; i CP

Mare de Déu del Toro (Menorca), 2 torns.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 3843/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a dipòsit de

fons. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).

El destí dels fons dels comptes corrents d'arqueig són els

traspassos entre aquests comptes i el pagament dels documents

comptables prèviament fiscalitzats per la Intervenció General

i tramesos a la Direcció General del Tresor i Política Financera

per al seu pagament. Els traspassos de fons d'utilitzen per

dipositar aquests al compte corrent on es necessiten per

realitzar els pagaments.

Palma, 6 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 3844/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retirada  de

fons. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).

Els pagaments dels documents es realitzen per transferència

amb la signatura de l'interventor general i de la directora

general del Tresor i Política Financera o els suplents respectius.

Els documents de pagament es generen i es proposen per a

cadascuna de les conselleries o seccions pressupostàries i, una

vegada fiscalitzats per la Intervenció General, es trameten a la

Direcció General del Tresor i Política Financera per al seu

pagament.

Palma, 7 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AH)

A la Pregunta RGE núm. 4037/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a retirada de

subvencions. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).

En cap moment de l'entrevista que el programa "La mañana

en Mallorca" de la cadena COPE va efectuar al director general

de Política Lingüística, dia 31 de maig d'enguany, l'esmentat

director general va amenaçar de retirar les subvencions als
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colAlectius que critiquin o no comparteixin la gestió del Govern

de les Illes Balears. Em complau de posar a la seva disposició,

honorable diputat, l'entrevista radiofònica de l'esmentat mitjà

de comunicació i li transcrit textualment l'entrevista esmentada:

"(...) hi ha molta gent que no, que felicita la política

lingüística del Govern de les Illes, però aquesta minoria ve a

demanar recursos econòmics a la Direcció General: dos milions

i mig d'euros en tot el Govern de les Illes Balears. La Direcció

General de Política Lingüística va respectar el conveni amb

l'Obra Cultural Balear de l'any passat en les subvencions de

72.000 euros. I vam ser molt respectuosos i vam complir amb

les nostres obligacions que no teníem per què del govern

anterior. Jo em pens que és una contradicció que, per una

banda, ens venguin a solAlicitar ajudes i, per l'altra, vagin

criticant. No em sembla de rebut, no em sembla d'una lleialtat,

sinó que em sembla d'una forma d'actuar que no entra dins els

meus plantejaments.

Pero ellos siguen pidiendo esas subvenciones, ¿se las

seguirán dando?

Bé, en l'Acampallengua no la vam concedir, els dos milions

de pessetes, els 12.000 euros que ens demanaven. El pressupost

eren 114.000 euros l'Acampallengua ... I un Acampallengua on

hi va la gent que no respecta la Constitució Espanyola ni el

marc que ens permet que hi hagi una Direcció General de

Política Lingüística i que hi hagi una doble oficialitat de la

llengua catalana aquí, a les Illes Balears, i que el títol vuitè de

les autonomies està contemplat dins la Constitució Esànyola i

es posen al marge de la Constitució Espanyola, com es va

poder veure a les tendes de campanya que hi havia allà, a

Pollença, que havien acampat ..., em sembla que el Govern de

les Illes Balears no hagué de participar.

Y les han advertido a Joves per la Llengua. ¿En este caso ya

se lo han dicho clarísimamente y les denegaron esa ayuda en su

momento, a la Obra Cultural Balears y a otras asociaciones y

organizaciones de este tipo?

Veig que per al 2004 no ens han fet cap petició, no ens han

fet cap solAlicitud. Només nosaltres hem respectat també la

subvenció de Músics per la Llengua i també, com dic, que la

subvenció del 2003 l'Obra Cultural Balear, però enguany no

ens han vingut a demanar res. El nou president tampoc ha

vingut a parlar aquí, a la Direcció de Política Lingüística;

l'anterior, sí. El Sr. Antoni Mir sí que havia vingut a parlar,

però, per una banda, van i parlen malament en el Parlament de

Catalunya, que jo no entenc que vagin a parlar a una altra

comunitat autònoma a no ser que hagin perdut una mica el

sentit de l'orientació, és a dir, que aquí és el Parlament de les

Illes Balears, en tot cas, on haurien de venir ... I, concretament,

jo vaig participar la setmana passada i vaig donar compte de la

política lingüística de les Illes Balears davant el Comitè

d'experts del Parlament Europeu sobre la Carta Europea de les

llengües regionals i minoritàries d'Europa, amb un informe que

s'havia emès per part del Ministeri d'Educació i Cultura en el

seu moment i que, precisament, el Govern del Partit Popular en

aquell moment havia signat la Carta Europea. I jo crec que és

aquí ...

Perquè vegi que la Conselleria d'Educació i Cultura, a

través de la Direcció General de Política Lingüística, no

practica una política discriminatòria ideològica en matèria de

subvencions, pos a la seva disposició el programa del curs

intitulat "Estudis de Llengua Literària 1: Miquel Costa i

Llobera, 150 anys", organitzat per l'Estudi General LulAlià, la

Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona

sota el copatrocini de l'Ajuntament de Palma i la Direcció

General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

En el programa esmentat hi consta (cit textualment):

Coordinació: Prof. M. Carme Bosch i Juan (UIB). Professorat:

Joan Alegret i Llorens (UIB), M. Carme Bosch i Juan (UIB),

Bernat Cifre i Fortesa (Fundació Rotger Villalonga), Pere

Fullana i Puigserver (RGEM), Joan Mas i Vives (UIB),

Margalida Pons i Jaume (UIB) i Damià Pons i Pons (UIB)".

Palma, 6 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 4092/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a mesures

financeres i crèdits per a energies renovables. (BOPIB núm.

47 de 2 de juliol del 2004).

En relació a la pregunta sobre quines mesures financeres i

crèdits verds a baix interès té previst dur a terme la Conselleria

durant el 2004 per tal d'incentivar les energies renovables, hem

de dir que a través del PIER (Pla d'impuls d'energies

renovables) s'articularan dos sistemes de finançament per

energies renovables i a més per mesures d'eficiència energètica:

1. Finançament a fons perdut, a través de subvenció directa

de les instalAlacions.

2. Finançament del tipus d'interès dels préstecs que realitzin

els interessats amb entitats bancàries per finançar aquestes

instalAlacions.

A més la Conselleria firmarà en breu un conveni amb

entitats financeres per tal d'establir uns crèdits ecològics sense

cap altre tipus de cost o comissió per tenir un instrument

financer per impulsar les instalAlacions d'energies renovables i

les instalAlacions d'eficiència energètica.

Palma, 7 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4110/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a rehabilitació

d'habitatges. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).

El nombre de solAlicituds de rehabilitació durant l'exercici

del 2003 ascendeix a 1.363.

Durant el mateix exercici s'han concedit 768 qualificacions

provisionals i l'import de les ajudes és de 6.453.498,57 euros.

L'any 2003 s'han concedit 1.144 qualificacions definitives

i s'han abonat 9.820.854,83 euros.

Palma, 1 de setembre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
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AK)

A les Preguntes RGE núm. 4225/04, 4226/04, 4227/04 i

4228/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i

Seguí, relatives a viatge a Menorca, agenda dels consellers a

Menorca, cost del viatge a Menorca i acompanyants. (BOPIB

núm. 47 de 2 de juliol del 2004).

A continuació es relacionen els viatges oficials realitzats

durant el mes de juny del 2004 per part del president i dels

consellers del Govern, amb indicació de les dates, del motiu,

del cost de desplaçament i d'estada i dels acompanyants.

President

Els dies 22, 23 i 24 de juny, per mantenir una reunió amb

empresaris del calçat, signar un conveni de carreteres al

Consell Insular de Menorca, visitar les obres de l'estació

marítima del Port de Ciutadella i assistir a les festes de Sant

Joan, amb un cost de desplaçament i d'estada del president de

211,91 euros en concepte de bitllet d'avió i hotel, acompanyat

de la seva esposa i del personal de seguretat i gabinet que

habitualment acompanya i assisteix el president en els seus

viatges.

Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals

Els dies 23 i 24 de juny, per assistir a les festes de Sant Joan

de Ciutadella de Menorca, amb un cost de desplaçament de la

vicepresidenta de 109,78 euros en concepte de bitllet d'avió,

acompanyada del cap de premsa de la conselleria.

Conseller de Treball i Formació

Dia 4 de juny, per assistir a l'acte de lliurament de premis El

Iris 2003, per delegació del president, amb un cost de

desplaçament del conseller de 175,84 euros en concepte de

bitllet d'avió i lloguer de cotxe, acompanyat de la seva esposa.

Dia 11 de juny, per assistir a la presentació del llibre La

fortaleza de Isabel II en el puerto de Mahón, amb un cost de

desplaçament de 140,83 euros en concepte de bitllet d'avió i

lloguer de cotxe.

Dia 20 de juny, per assistir a la recepció de la "comitiva d'es

bè" de les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, a la

seu del Consell Insular de Menorca, per delegació del

president, amb un cost de desplaçament de 54,39 euros en

concepte de bitllet d'avió.

Els dies 23, 24, 25 i 26, per mantenir na reunió amb el batle

i els regidors de l'Ajuntament de Ciutadella, per assistir a les

festes de Sant Joan, a la presentació del tom d'història de l'art

de l'Enciclopèdia de Menorca i al lliurament dels trofeus de la

IX Regata Menorca Sant Joan, amb un cost de desplaçament de

261,95 euros en concepte de bitllet d'avió.

Consellera de Presidència i Esports

Els dies 4, 5 i 6 de juny, per a l'acte d'inauguració d'un

centre de dia per a persones majors a Ciutadella i per efectuar

visites al campament juvenil de Biniparratx i a les obres de la

casa de colònies d'Es Torretó, amb un cost de desplaçament i

d'estada de 455,68 euros en concepte de bitllet d'avió, lloguer

de cotxer i hotel.

Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports

Els dies 23 i 24 de juny, amb motiu de la signatura d'un

conveni de carreteres amb el Consell Insular de Menorca, per

visitar les obres de l'estació marítima del Port de Ciutadella i

per assistit a les festes de Sant Joan, amb un cost de

desplaçament de la consellera de 112,78 euros en concepte de

bitllet d'avió, acompanyada del director general de Ports i

Litoral, del gerent i d'una tècnica de la societat Infraestructures

i Obres Portuàries, SA.

Conseller d'Interior

Els dies 22, 23 i 24 de juny, per assistir a les festes de Sant

Joan de Ciutadella, amb un cost de desplaçament de 200,56

euros en concepte de bitllet d'avió.

Conseller d'Educació i Cultura

Els dies 23 i 24 de juny, per assistir a les festes de Sant Joan

de Ciutadella, amb un cost de desplaçament de 226,48 euros en

concepte de bitllet d'avió i lloguer de cotxe.

Palma, 8 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AL)

A la Pregunta RGE núm. 4371/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

contractació d'artistes lírics. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol

del 2004).

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, com en totes

les accions que porta a terme per a la promoció de les Illes

Balears, segueix uns criteris d'eficàcia, representativitat i

professionalitat.

Palma, 6 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AM)

A la Pregunta RGE núm. 4506/04, presentada per l'Hble

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

intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 48

de 16 de juliol del 2004).

El cost per la realització de les consultes i per intervencions,

realitzades per personal de l'Hospital de Can Misses fora

d'horari laboral ("peonades"), durant el mes de juny del 2004,

distribuït per serveis, és 0.

Palma, 15 de setembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AN)

A la Pregunta RGE núm. 4605/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a promoció de les

empreses i dels productes de les Illes Balears als Estats Units.

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

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no fa

directament promoció de les empreses i dels productes de les

Illes Balears als Estats Units. Aquest tipus de projectes es fan
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mitjançant el CDEIB. Per això, qualsevol pregunta sobre el

tema s'ha de fer directament al consorci esmentat.

Palma, 6 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 5869/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

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

d'Interior.

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

29 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 el resultat de

la inspecció duta a terme per la Inspecció General de Serveis de

la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre les ajudes

destinades al Concello de Camarinas.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 5870/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum.

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

29 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.

Sra. Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió  no

permanent de Salut, per tal d'informar sobre el projecte del nou

hospital de Son Dureta.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

RGE núm. 5871/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum.

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

29 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.

Sra. Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió  no

permanent de Salut, per tal d'informar sobre el projecte del nou

hospital de Son Llàtzer.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials.

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

29 de setembre del 2004, es donà per assabentada de l'escrit

RGE núm. 5866/04, presentat pel Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el quan es comunica que el diputat Jaume R. Tadeo

i Florit serà substituït a la Comissió d'Assumptes Socials per la

diputada Assumpta Vinent i Barceló.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 54.

Observat error en el contingut i en la numeració de la

Resolució de Presidència reguladora de les normes sobre

tramitació del Compte General de la comunitat autònoma

(3.17. Informació, apartat A, pàg. 1794), aprovada per la

Mesa dia 22 de setembre d'enguany, oïda la Junta de

Portaveus, es torna a publicar  íntegrament:

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 2/82, 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.
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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 seva 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 trametrà a la Comissió d’Hisenda i pressuposts,

així com a cada un dels membres que integren aquesta

Comissió.

2. El debat de l’informe a la Comissió s’iniciarà amb la

presentació per part del Síndic Major, qui, si ho creu pertinent,

podrà anar acompanyat dels altres síndics i personal de la

Sindicatura. El Síndic Major podrà fer ús de la paraula pel

temps que fixi la Mesa de la Comissió.

3. 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.

4. 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

cada una 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.
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