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BG) RGE núm. 6099/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

l'Hospital de Can Misses. 1862
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BN) RGE núm. 6106/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. 1863

BO) RGE núm. 6107/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. 1863

BP) RGE núm. 6108/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

centres concertats a Menorca. 1863

BQ) RGE núm. 6109/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a

centres concertats a Eivissa. 1863

BR) RGE núm. 6110/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

Son Dureta. 1863

BS) RGE núm. 6111/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

Son Llàtzer. 1863

BT) RGE núm. 6112/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

l'Hospital de Manacor. 1863

BU) RGE núm. 6113/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

l'Hospital de Can Misses. 1864

BV) RGE núm. 6114/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a

l'Hospital Verge del Toro. 1864

BX) RGE núm. 6115/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a Son Dureta. 1864

BY) RGE núm. 6116/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a Son Llàtzer. 1864

BZ) RGE núm. 6117/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. 1864

CA) RGE núm. 6118/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital de Can Misses. 1864

CB) RGE núm. 6119/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. 1864

CC) RGE núm. 6120/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions i

consulta fora de l'horari laboral. 1865

CD) RGE núm. 6121/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i

intervencions fora de l'horari laboral normal. 1865

CE) RGE núm. 6122/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i/o

intervencions de Son Dureta. 1865

CF) RGE núm. 6123/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i

intervencions fora de centre. 1865

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5977/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a màquines de loteria als bars, cafeteries i restaurants. 1865

B) RGE núm. 5990/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes de

conscienciació per als malalts que pateixen un infart. 1866

C) RGE núm. 5993/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció de

la delinqüència juvenil. 1866
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D) RGE núm. 5996/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a nombre de llits hospitalaris de titularitat i de gestió pública. 1866

E) RGE núm. 6029/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a despeses d'allotjament dels pacients de Formentera. 1866

F) RGE núm. 6030/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a desplaçaments de ciutadans de Formentera a Eivissa per a tràmits administratius. 1866

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 6015/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta sobre canvis en l'assignació de freqüències per a la

difusió de la televisió autonòmica IB3. 1867

B) RGE núm. 6021/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a freqüències per a IB3. 1867

C) RGE núm. 6062/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alletament matern per als nadons de mares amb VIH positiu.

1867

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5991/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a falsedat de la notícia difosa pel conseller d'Interior relativa a

l'existència d'una multa de 200 milions d'euros. 1868

B) RGE núm. 6063/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del Decret 45/2003, de 2 de maig, pel qual es regulen

els acolliments familiars i l'adopció. 1868

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 994/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reestructuració del

Departament Jurídic. 1869

B) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3102/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, relativa a conveni amb Acció Familiar II. 1869

C) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3103/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, relativa a conveni amb Acció Familiar I. 1869

D) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3244/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel

Ramon i Juan, relativa a  pressupost de les obres de carreteres a Eivissa. 1869

E) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3245/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel

Ramon i Juan, relativa a finançament del conveni de carreteres a Eivissa. 1870

F) A la Pregunta RGE núm. 3885/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a inversions

previstes a la ciutat de Manacor. 1870

G) A la Pregunta RGE núm. 4684/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a  dèficits socials.

1870

H) A la Pregunta RGE núm. 4685/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a  projecte

d'investigació turística. 1870

I) A la Pregunta RGE núm. 4687/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a  execució de

l'Escola Naval de Menorca o Escola Internacional Nàutica. 1870

J) A la Pregunta RGE núm. 4710/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a  curs de gestió i direcció

d'emergències. 1871

K) A la Pregunta RGE núm. 4713/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a  pagaments al Molí

des Comte. 1871
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L) A la Pregunta RGE núm. 4715/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a  pagaments a l'Hotel

Son Vida. 1871

M) A la Pregunta RGE núm. 4716/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a  pagaments a l'Hotel

Valparaíso. 1871

N) A la Pregunta RGE núm. 4717/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a  pagaments a l'Hotel

Maricel. 1871

O) A la Pregunta RGE núm. 4766/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a  estudis de Direcció

Hotelera. 1871

P) A les Preguntes RGE núm. 4767/04, 4768/04 i 4769/04, presentades per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives

a fase d'execució de projectes finançats amb l'ecotaxa, projectes no iniciats i data d'execució, respectivament. 1872

Q) A la Pregunta RGE núm. 4770/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a  Fundació Diversitat

21. 1872

R) A la Pregunta RGE núm. 4919/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Direcció General

de l'Oficina de defensa dels drets dels menors. 1872

S) A la Pregunta RGE núm. 4920/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a abonament

guarderia. 1872

T) A la Pregunta RGE núm. 4965/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mesos pendents d'abonar

al professorat. 1872

U) A la Pregunta RGE núm. 4974/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a  material adquirit pel

servei de Protecció Civil. 1872

V) A les Preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir RGE núm. 4975/04 a 4979/04, relatives a llista d'espera

quirúrgica; 4980/04 a 4983/04, relatives a llista d'espera a consulta; 4995/04, relativa a intervencions a l'Hospital Verge del Toro;

5006/04 a 5009/04, relatives a llista d'espera a l'Hospital de Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital de Can Misses i a

l'Hospital Verge del Toro, respectivament; 5010/04 a 5014/04, relatives a exclusions de llista d'espera a l'Hospital de Son Dureta, a

l'Hospital de Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital Can Misses i a l'Hospital Verge del Toro; 5017/04, relativa a consultes

i/o intervencions a l'Hospital de Son Dureta; 5018/04, relativa a consultes i intervencions fora de centre; 4984/04, relativa a llista

d'espera a consulta; 4985/04 a 4989/04, relatives a llista d'espera de proves diagnòstiques; 4991/04 a 4994/04, relatives a intervencions

a l'Hospital de Son Dureta, a l'Hospital de Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor i a l'Hospital de Can Misses, respectivament. 1872

X) A la Pregunta RGE núm. 4961/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a canvis de la RPT.

1873

Y) A la Pregunta RGE núm. 4963/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a canvis d'ubicació de

personal. 1873

Z) A la Pregunta RGE núm. 4968/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a  requisits de les persones

que poden accedir als cursos de formació del mateix institut. 1873

AA) A la Pregunta RGE núm. 4969/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a preus dels cursos per

a policies locals, bombers, personal de protecció civil i d'emergències en general. 1873

AB) A la Pregunta RGE núm. 4971/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cursos gratuïts de

l'EBAP. 1873

AC) A la Pregunta RGE núm. 4972/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a diplomes expedits per

l'EBAP. 1873

AD) A la Pregunta RGE núm. 5019/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a  estat d'execució. 1874

AE) A la Pregunta RGE núm. 5020/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a  diagnòstics

tecnològics a certes empreses de Menorca. 1874

AF) A la Pregunta RGE núm. 5021/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a  contradicció en les

actuacions del president del Govern en referència a la reforma de l'Estatut. 1874
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AG) A la Pregunta RGE núm. 5611/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a allotjament a Menorca.

1875

3.17. INFORMACIÓ

A) Aval del Grup Parlamentari Mixt a la Proposició de llei RGE núm. 5180/04. 1875

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 55. 1875
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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, en sessió de dia 28 de setembre del

2004, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 2865/04, relativa a competència deslleial per a l'ús de sòl

rústic, amb les esmenes RGE núm. 5950/04 i 5951/04, del

Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat

de resoldre de manera definitiva i urgent la situació actual

d’aquelles empreses de rent a car que, de manera ilAlegítima,

utilitzen sòl rústic com a dipòsit o magatzem de vehicles,

provocant no tan sols una clara situació de competència

deslleial que posa en perill l’existència d’aquelles empreses que

actuen de manera legal sinó també un perjudici al nostre medi

natural i a tots els ciutadans de les Illes Balears.

2. D’aquesta manera el Parlament de les Illes Balears insta

les diferents administracions competents en aquesta matèria que

actuïn de manera coordinada per assolir la imprescindible

restitució de la legalitat vigent en l’ús del sòl rústic així com

l’equilibri econòmic d’aquest mercat, fonamentat en la

competència lliure en igualtat de condicions.

3. Igualment el Parlament de les Illes Balears insta totes les

institucions competents en aquesta matèria que estudiïn tots els

mecanismes necessaris per promoure la matriculació a les Illes

Balears dels vehicles emprats per les empreses de rent a car

per dur a terme la seva activitat a la nostra terra, afavorint així

el pagament dels imposts derivats de l’ús dels vehicles a la

nostra comunitat, superant la situació com l’actual que es

demostra clarament injusta en la mesura en què els ciutadans de

les Illes Balears reben perjudicis d’aquesta activitat mentre que

els tributs que els podrien compensar són ingressats fora

d’aquesta terra.

4. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions

competents en matèria d’urbanisme i ordenació del territori a

realitzar els estudis necessaris per tal d’avaluar la necessitat de

creació de sòl amb qualificació adequada per desenvolupar

aquest tipus d’activitat."

A la seu del Parlament, 29 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 28

de setembre del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm.

3212/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sector de

producció lletera.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur i

Torres.

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

Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca, Margalida Moner i

Tugores.

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

Miquel Ramon i Juan, 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. Josep

Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Vicent Tur i

Torres i l'Hble. Sra. Margalida Moner i Tugores.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5531/04, de l'Hble.

Sra. Diputada  Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a nou pressupost del SOIB. (BOPIB núm.

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 Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5837/04, de l'Hble.

Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a gestions per tal que es pugui continuar

utilitzant s'Oberta de Muro. (BOPIB núm. 54 de 24 de

setembre del 2004).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5842/04, de l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a noves campanyes de promoció. (BOPIB núm. 54 de

24 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 6 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5841/04, de l'Hble.

Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a primer Setmanari Internacional

d'Innovació i Turisme. (BOPIB núm. 54 de 24 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 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5816/04, de l'Hble.

Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a reforma de l'Estatut

d'Autonomia. (BOPIB núm. 54 de 24 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 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5818/04, de l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a recursos nàutics de la Conselleria

d'Interior. (BOPIB núm. 54 de 24 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 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5800/04, de l'Hble.

Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a subvencions per mal temps.

(BOPIB núm. 54 de 24 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 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5822/04, de l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a demolició de la casa i

de l'estudi d'enregistrament de Michel Cretu. (BOPIB núm. 54

de 24 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 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5815/04, de l'Hble.

Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
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Socialista, relativa a expedient d'investigació per l'accident del

pont de la carretera de Llucmajor. (BOPIB núm. 54 de 24 de

setembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 6 d'octubre 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 28

de setembre, debaté la Pregunta RGE núm. 5817/04, de l'Hble.

Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a aportacions del Govern a

l'organització de la Conferència de presidents. (BOPIB núm. 54

de 24 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 6 d'octubre 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 28

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

núm. 3632/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

creació d'una ponència d'estudi en el si de la Comissió de

Turisme. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 6 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant ple RGE núm. 5838/04, 5839/04 i 5840/04.

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

dia 28 de setembre del 2004, foren ajornades per a una propera

sessió plenària les preguntes que es relacionen a continuació,

publicades totes en el BOPIB núm. 54, de 24 de setembre

d'enguany:

RGE núm. 5838/04, del diputat Hble. Sr. Andreu Prohens

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

les explotacions agrícoles que deixin de regar.

RGE núm. 5839/04, del diputat Hble. Sra. Maria Binimelis

i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcionament de la Targeta bàsica.

RGE núm. 5840/04, del diputat Hble. Sra. Anna López i

Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la

dotació econòmica de l'abonament guarderia.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 6 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre del 2004, rebutjà

la Proposició no de llei RGE núm. 2981/04, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

l'abandonament de la Promotrot. (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 4 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
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Ordre de Publicació

A)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant

la Comissió de Turisme, sobre el viatge oficial a Moscou dels

dies 24, 25 i 26 de febrer del 2004 (RGE núm. 4615/04).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 16 de setembre del 2004, tengué lloc

la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme qui

informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Compareixença del representant de Comissions Obreres,

del representant de la Unió General de Treballadors i del

representant de la Unió Sindical Obrera, 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.

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 21 de setembre del 2004, tengué lloc la

compareixença dels senyors següents:

- Sr. Secretari general de la Unió General de Treballadors

(UGT), Lorenzo Bravo i Muñoz, acompanyat del Sr. Miguel

Herranz, del Sr. Juan Amador, del Sr. Miquel Servera i Mas,

del Sr. Manuel Pelarda i Ferrando, del Sr. Aurelio Martínez

Guerrero del Peñón, de la Sra. Maria Pons i Adrover, del Sr.

Joan Gabriel Burguera i Serra i del Sr. Andreu Ferrer i Gomila.

- Sr. Secretari general de Comissions Obreres (CCOO), José

Benedicto i Lacomba, acompanyat de la Sra. Secretària de

Relacions Institucionals, Catalina Vicens i Guillem, i del Sr.

Secretari d'Ocupació i Formació, Rafel Borrás i Enseñat.

- Sr. Secretari general de la Unió Sindical Obrera (USO), Rafel

Pons i Campos, acompanyat del responsable de la secció de

sanitat, Sr. Pedro Santos i Canónigo.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Compareixença del conseller d'Hisenda i Pressuposts

durant la V legislatura, del conseller d'Educació i Cultura

durant la V legislatura i del conseller d'Economia i Hisenda

durant la IV legislatura, 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.

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 22 de setembre del 2004, tengué lloc la

compareixença dels senyors següents:

- Sr. Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes

Balears durant la V legislatura, Damià Pons i Pons.

- Sr. Conseller d'Economia i Hisenda del Govern de les Illes

Balears durant la IV legislatura, Antoni Rami i Alós.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la

política general de la seva conselleria (RGE núm. 3514/04).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre del 2004, tengué

lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5992/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguretat a les platges. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

Palma, a 6 d'octubre 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 l'Hble. Sr. Conseller de

Turisme, sobre la seguretat a les platges.

Durant la darrera temporada estiuenca s’ha pogut constatar

la manca de seguretat a les platges a les Illes Balears, cosa que

ha dut lamentables desgràcies personals i que, a més, ha
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ocasionat un descrèdit de la nostra comunitat autònoma com a

destinació turística segura.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent interpelAlació:

Sobre la política general, mesures i actuacions que s’han

pres per la Conselleria d’Interior per garantir la seguretat a les

platges durant la temporada estival del 2004.

Palma, a 28 de setembre del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6061/04, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3212/04, relativa a Pla

de viabilitat del sector lleter. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

Palma, a 6 d'octubre 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.

3212/04, relativa a Pla de viabilitat del sector lleter, la moció

següent.

Atesa la delicada situació en què es troba el sector lacti a les

Illes Balears (continu abandonament de les explotacions i el

descens en la producció i en els ingressos).

Atesos els nous reptes que ha d’afrontar el sector per a

l’adequació a la nova normativa europea que representarà fer

front a importants inversions.

Atès que la situació no es pot afrontar solament amb

mesures puntuals i aïllades i requereix d’un pla integral que

observi tota la problemàtica sectorial que planteja el sector.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent moció:

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

Balears:

1. A presentar en el termini de tres mesos un pla de viabilitat

urgent i de xoc per al sector lacti, que contempli solucions

estructurals amb una visió global del sector.

Amb l’objectiu d’abaratir costos de gestió, el pla

contemplarà la centralització de la gestió en la seva globalitat,

la compra d’equips i productes, a més de:

- Compres i gestió en comú (alimentació, equips i d’altres).

- Centre d’engreix (sota el control dels ramaders).

- Gestió conjunta de l’alimentació del ramat.

- Central de comercialització conjunta.

- Gabinet de projectes (que fixi un criteri tècnic comú en el

disseny de les instalAlacions).

- Redisseny de totes les subvencions destinades al sector.

2. L’administració garantirà, amb el seu suport i tutelatge,

l’aplicació i la viabilitat del pla.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Vicent Tur i Torres.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5962/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a recaptació d'opinions i suggeriments

sobre el funcionament del tren. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 5981/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a actuacions davant la denúncia contra

l'aportació ilAlegal d'arena a Cala d'Hort a Eivissa. (Mesa de

6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 5989/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i

Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per a projectes per a persones majors dependents. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 5998/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a institucions i entitats beneficiàries de persones

majors dependents. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 5999/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a institucions i entitats beneficiàries de programes

d'atenció a la primera infància. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6000/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a institucions i entitats beneficiàries de projectes de

persones amb discapacitat. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6001/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a solAlicituds de subvencions resoltes d'educació

familiar i atenció a famílies desfavorides i en situació de risc.

(Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6002/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
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relativa a solAlicituds de subvencions resoltes de programes de

primera infància. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6003/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a solAlicituds de subvencions resoltes de persones amb

discapacitat. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6004/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a solAlicituds de subvencions d'educació familiar i

atenció a famílies desfavorides i en situació de risc. (Mesa de

6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6005/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a solAlicituds de subvencions a persones majors

dependents. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6006/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a solAlicituds de subvencions de programes de primera

infància. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6007/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a solAlicituds de subvencions de persones amb

discapacitat. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6008/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a modificació del procediment de registre de centres

de serveis socials. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6009/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a solAlicituds de subvencions resoltes de persones

majors dependents. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6010/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a institucions i entitats beneficiàries d'educació

familiar i atenció de famílies desfavorides i en situació de risc.

(Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6011/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a centres de serveis socials a les Illes Balears. (Mesa

de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6012/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a centres autoritzats a les Illes Balears en base al

Decret 66/1999. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6013/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a subvencions a la Plataforma sociosanitària d'Eivissa

i Formentera. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6014/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a subvencions a associacions de la tercera edat. (Mesa

de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6016/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

centres nacionals de formació visitats pel conseller de Treball.

(Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6064/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió

en infraestructures entre 1998 i 2002. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6065/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

modificació de la Llei d'arrendaments. (Mesa de 6 d'octubre

del 2004).

RGE núm. 6066/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

competència deslleial del turisme residencial. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6067/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges socials a Eivissa. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6068/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges socials a Menorca. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6069/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

assistència a la Conferència de presidents autonòmics. (Mesa

de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6070/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

propostes del Govern a la Conferència de presidents

autonòmics. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6071/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

esdeveniments a l'empresa Kraft. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6072/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

aportacions econòmiques a Kraft. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6073/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

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

freqüències de TV. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6074/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

independència informativa d'IB3. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6075/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

planificació de freqüències. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6076/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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a expedients sancionadors al sector del comerç. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6077/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a expedients sancionadors al sector del comerç amb sanció.

(Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6078/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a establiments del sector de comerç sancionats. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6079/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a Fundació Diversitat 21. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6080/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6081/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6082/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6083/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6084/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6085/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6086/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6087/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6088/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6089/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6090/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6091/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6092/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6093/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6094/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6095/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6096/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Dureta. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6097/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6098/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 6 d'octubre

del 2004).

RGE núm. 6099/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 6 d'octubre

del 2004).

RGE núm. 6100/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6101/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6102/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6103/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa

de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6104/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa

de 6 d'octubre del 2004).
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RGE núm. 6105/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de

Manacor. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6106/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de Can

Misses. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6107/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Verge del

Toro. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6108/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6109/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6110/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Dureta. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6111/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6112/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6113/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6114/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6115/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6116/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6117/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6118/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6119/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6120/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions i consulta fora de l'horari laboral. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6121/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions fora de l'horari laboral normal. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6122/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes

i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 6 d'octubre del

2004).

RGE núm. 6123/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions fora de centre. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

Palma, a 6 d'octubre 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 a la Conselleria d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Entra en les atribucions del gerent d'SFM impedir que un

grup de ciutadans, representants d'una associació, recaptin

opinió i suggeriments sobre el funcionament del tren i sobre el

futur de les vies de Palma a una taula situada al recinte de

l'Estació?

Palma, a 28 de setembre del 2004.

La diputada:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de Medi

Ambient respecte de la denúncia feta contra l'aportació ilAlegal
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d'arena a Cala d'Hort, Eivissa, des del moment en què la

conselleria té constància d'aquesta situació denunciada fins a

l'actualitat?

Palma, a 24 de setembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la resolució de la convocatòria de la Conselleria

de Presidència i Esports d'ajudes per a la realització de

projectes adreçats a persones majors dependents per a l'any

2004 (BOIB núm. 33, de 17.04.04), amb indicació de

beneficiaris i quantitats concedides?

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El diputat:

Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines institucions i entitats han resultat beneficiàries de les

subvencions atorgades en base a la Resolució de la Conselleria

de Presidència i Esports per la qual es regulen les ajudes per

realitzar projectes adreçats a persones majors dependents,

publicada al BOIB de 17 d'abril del 2004?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines institucions i entitats han resultat beneficiàries de les

subvencions atorgades en base a la Resolució de la Conselleria

de Presidència i Esports de 6 d'abril del 2004, per la qual es

regulen les ajudes per programes i serveis d'atenció a la primera

infància (0-3 anys), publicada al BOIB de 22 d'abril del 2004?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines institucions i entitats han resultat beneficiàries de les

subvencions atorgades en base a la Resolució de la Conselleria

de Presidència i Esports de 6 d'abril del 2004, per la qual es

regulen les ajudes per a la realització de projectes adreçats a

persones amb discapacitat, publicada al BOIB de 20 d'abril del

2004?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds de subvenció presentades en base a la

Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports, de 19

d'abril del 2004, de convocatòria de les subvencions que en

matèria de família s'atorguen a les corporacions locals de les

Illes Balears per dur a terme el Programa d'educació familiar i

atenció de famílies desfavorides i en situació de risc, publicada

al BOIB de 29 d'abril del 2004, han estat resoltes?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds de subvenció presentades en base a la

Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports, de 6

d'abril del 2004, per la qual es regulen les ajudes per a la

realització de programes i serveis d'atenció a la primera

infància (0-3 anys), publicada al BOIB de 22 d'abril del 2004,

han estat resoltes?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:
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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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds de subvenció presentades en base a la

Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports, de 6

d'abril del 2004, per la qual es regulen les ajudes per a la

realització de projectes adreçats a persones amb discapacitat,

publicada al BOIB de 20 d'abril del 2004, han estat resoltes?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds de subvenció s'han presentat per obtenir

subvencions en base a la Resolució de la Conselleria de

Presidència i Esports, de 19 d'abril del 2004, de convocatòria

de les subvencions que en matèria de família s'atorguen a les

corporacions locals de les Illes Balears per dur a terme el

Programa d'educació familiar i atenció de famílies desfavorides

i en situació de risc, publicada al BOIB de 29 d'abril del 2004?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds s'han presentat per obtenir subvencions

en base a la Resolució de la Conselleria de Presidència i

Esports per la qual es regulen les ajudes per realitzar projectes

adreçats a persones majors dependents, publicada al BOIB de

17 d'abril del 2004?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds s'han presentat per obtenir subvencions

en base a la Resolució de la Conselleria de Presidència i

Esports, de 6 d'abril del 2004, per la qual es regulen les ajudes

per a la realització de programes i serveis d'atenció a la primera

infància (0-3 anys), publicada al BOIB de 22 d'abril del 2004?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds s'han presentat per obtenir subvencions

en base a la Resolució de la Conselleria de Presidència i

Esports, de 6 d'abril del 2004, per la qual es regulen les ajudes

per a la realització de projectes adreçats a persones amb

discapacitat, publicada al BOIB de 20 d'abril del 2004?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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.

Té previst el Govern de les Illes Balears modificar el

procediment de registre i autoritzacions de centres de serveis

socials, regulat en el Decret 66/1999, de 4 de juny, pel qual

s'aprova el Reglament regulador del sistema balear de Serveis

Socials?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds de subvenció presentades en base a la

Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports per la qual
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es regulen les ajudes per realitzar projectes adreçats a persones

majors dependents, publicada al BOIB de 17 d'abril del 2004,

han estat resoltes?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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.

Quines institucions i entitats han resultat beneficiàries de les

subvencions atorgades en base a la Resolució de la Conselleria

de Presidència i Esports, de 19 d'abril del 2004, de

convocatòria de les subvencions que en matèria de família

s'atorguen a les corporacions locals de les Illes Balears per dur

a terme el Programa d'educació familiar i atenció de famílies

desfavorides i en situació de risc, publicada al BOIB de 29

d'abril del 2004?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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.

Quants de centres de serveis socials (UTS, centres de

menors, pisos d'acolliment, residències, centres de dia, centres

de discapacitats, etc.) hi ha a cadascuna de les Illes Balears?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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.

Quants de centres de serveis socials (UTS, centres de

menors, pisos d'acolliment, residències, centres de dia, centres

de discapacitats, etc.) estan autoritzats a cadascuna de les Illes

Balears conformement amb el Decret 66/1999, de 4 de juny,

pel qual s'aprova el Reglament regulador del sistema balear de

Serveis Socials?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions ha atorgat el Govern de les Illes

Balears a la Plataforma sociosanitària d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions, especificant la quantitat i l'entitat

receptora, s'han atorgat des del Govern de les Illes Balears,

amb càrrec als pressuposts del 2004, a associacions de la

tercera edat i a entitats sense ànim de lucre que treballen en el

món de la tercera edat (Alzheimer, demències, discapacitats,

etc.) a cadascuna de les Illes Balears?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins centres nacionals de formació ha visitat el conseller

de Treball i Formació, en quina data, qui va acompanyar el

conseller en aquests viatges i quin cost han tingut cadascun?

Palma, a 30 de setembre del 2004.

La diputada:

Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina valoració realitza el Govern de les Illes Balears sobre

que les Illes Balears siguin una de les comunitats autònomes

amb menor inversió en infraestructures durant el període 1988-

2002 per part del Ministeri de Foment?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com pensa modificar el Govern de les Illes Balears la

vigent Llei d'arrendaments urbans?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu el Govern de les Illes Balears que l'actual competència

deslleial del turisme residencial acabarà amb la modificació de

la Llei d'arrendaments urbans?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dels mil habitatges socials anunciats per la Conselleria

d'Obres Públiques, quants corresponen a l'illa d'Eivissa?

Especificau-ne els municipis.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dels mil habitatges socials anunciats per la Conselleria

d'Obres Públiques, quants corresponen a l'illa de Menorca?

Especificau-ne els municipis.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa la vicepresidenta del Govern de les Illes Balears anar

a la pròxima reunió preparatòria de la Conferència de

presidents autonòmics, ateses les manifestacions fetes després

de la primera reunió preparatòria?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té qualque proposta positiva el Govern de les Illes Balears

per aportar a la pròxima Conferència de presidents autonòmics?

En cas afirmatiu, especificau-ne les propostes.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa la Conselleria de Treball i Formació dels

darrers esdeveniments produïts a l'empresa Kraft?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines aportacions econòmiques ha realitzat el Govern de

les Illes Balears a la fàbrica Kraft de Menorca? Especificau-ne

els conceptes i la quantitat. En cas de no existir aportació

econòmica directa, especificau-ne les aportacions indirectes.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears subvencionar el cost

econòmic que produirà el canvi de freqüències d'emissió de TV

proposat pel mateix Govern de les Illes Balears?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu el Govern de les Illes Balears que la televisió

autonòmica IB3 mantindrà la independència informativa amb

el nomenament com a director dels Serveis Informatius d'un

anterior cap de premsa de l'actual president del Govern?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines empreses i/o persones realitzaren l'estudi tècnic

sobre la planificació de freqüències per a les xarxes de televisió

i ràdio de les Illes Balears? Especificau-ne les dades i les

quanties econòmiques.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels expedients sancionadors en el sector comerç

oberts per la Conselleria de Comerç, Indústria i Innovació, des

del juliol del 2003 fins a l'agost del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels expedients sancionadors en el sector comerç

iniciats per la Conselleria de Comerç, Indústria i Innovació, des

del juliol del 2003 fins a l'agost del 2004, que han conclòs amb

sanció.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels establiments sancionats per la Conselleria de

Comerç, Indústria i Innovació, des del juliol del 2003 fins a

l'agost del 2004. Especificau l'import de la sanció i el motiu pel

qual han estat sancionats.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de

les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

En quina data pensa el conseller de Turisme dissoldre la

Fundació Diversitat 21?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

especialitats, a 30 de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

especialitats, a 30 de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

30 de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

especialitats, a 30 de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

especialitats, a 30 de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Dureta, per especialitats i temps d'espera, referit a 30 de

setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son

Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, referit a 30 de

setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Manacor, per especialitats i temps d'espera, referit

a 30 de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera,

referit a 30 de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Can Misses, per especialitats i temps d'espera,

referit a 30 de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital Verge

del Toro, amb indicació de l'espera màxima, a 30 de setembre

del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Manacor, amb indicació de l'espera màxima, a 30 de setembre

del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Llàtzer, amb indicació de l'espera màxima, a 30 de setembre

del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Dureta, amb indicació de l'espera màxima, a 30 de setembre del

2004.
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Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Misses, amb indicació de l'espera màxima, a 30 de setembre del

2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ib-

salut i de medicina primària de cada illa, referida a 30 de

setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

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

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

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

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

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

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

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

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

l'Hospital de Verge del Toro, referit al mes de setembre del

2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.
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El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

centres concertats de Menorca durant el mes de setembre del

2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

centres concertats d'Eivissa durant el mes de setembre del

2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Son

Dureta, referit al mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Son

Llàtzer, referit al mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de

Manacor, referit al mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Can

Misses, referit al mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital Verge

del Toro, referit al mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.
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El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres

concertats a Menorca, referit al mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres

concertats a Eivissa, referit al mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 i més de 6 mesos a l'Hospital de Son Dureta, referit al mes de

setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 i més de 6 mesos a l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes de

setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 i més de 6 mesos a l'Hospital de Manacor, referit al mes de

setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 i més de 6 mesos a l'Hospital de Can Misses, referit al mes de

setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 i més de 6 mesos a l'Hospital Verge del Toro, referit al mes

de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:
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Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

Dureta el mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

Llàtzer el mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

l'Hospital de Manacor el mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

Misses el mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

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

l'Hospital Verge del Toro el mes de setembre del 2004.

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les consultes i de les intervencions

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

centre fora de l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis

clínics durant el mes de setembre del 2004?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

intervencions realitzades per personal de l'Hospital de Can

Misses, al mateix centre fora de l'horari laboral, "peonades",

durant el mes de setembre del 2004, distribuït per serveis?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

centre fora de l'horari laboral, "peonades", durant el mes de

setembre del 2004, distribuït per serveis?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

intervencions realitzades per personal de l'Hospital Verge del

Toro fora del centre, "peonades", (CS Canal Salat, Centre de

medicina avançada i Clínica Menorca), durant el mes de

setembre del 2004, distribuït per serveis?

Palma, a 1 d'octubre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5977/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a màquines de loteria als bars, cafeteries i

restaurants, a contestar davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 5990/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes

de conscienciació per als malalts que pateixen un infart, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de

6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 5993/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

prevenció de la delinqüència juvenil, a contestar davant la

Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 5996/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a nombre de llits hospitalaris de titularitat i de gestió

pública, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6029/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a despeses d'allotjament dels pacients de Formentera,

a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

de 6 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6030/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a desplaçaments de ciutadans de Formentera a Eivissa

per a tràmits administratius, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

Palma, a 6 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

En el procediment negociat per a l'adjudicació de l'activitat

anomenada Lototrot, han quedat exclosos de la possibilitat

d'instalAlació de màquines d'aquesta loteria els bars, les

cafeteries i els restaurants?

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines campanyes concretes per intentar conscienciar els

possibles malalts que pateixen un infart que vagin amb celeritat

a un centre hospitalari, s'estant "continuant" fent a les Illes

Balears?

Palma, a 28 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins programes es duen a terme per part de la Direcció

General de Menorca i Família per tal de prevenir la

delinqüència juvenil?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quan calcula la Conselleria de Salut i Consum que podrem

equiparar-nos a la mitjana estatal pel que fa al nombre de llits

hospitalaris de titularitat i gestió pública per habitant?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de Salut i

Consum per subvencionar les despeses d'allotjament per als

pacients de Formentera i els seus acompanyants que es veuen

obligats a passar nit a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de Salut i

Consum per tal d'evitar que els ciutadans de Formentera hagin

de desplaçar-se a Eivissa per resoldre tràmits administratius?

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6015/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a proposta sobre canvis en l'assignació de freqüències

per a la difusió de la televisió autonòmica IB3. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6021/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a freqüències per a IB3. (Mesa de 6

d'octubre del 2004).

RGE núm. 6062/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a alletament matern per als nadons de mares amb VIH

positiu. (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

Palma, a 6 d'octubre 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.

Exposició de motius

En el Consell de Govern del passat dia 23 de setembre, el

Govern de les Illes Balears va acordar l’assignació de 34

freqüències per a la difusió d’IB3 Televisió i 9 més per IB3

Ràdio.

Aquesta distribució afectarà diferents canals televisius que

utilitzaven les televisions autonòmiques de Catalunya i el País

Valencià i, concretament TV3. C33/K33, Cabal 9 i Punt 2.

A pesar que el Govern ha manifestat que es garantirà la

recepció de les senyals d’aquests altres canals autonòmics,

entenem que es causarà un perjudici als telespectadors que ja

tenen sintonitzats uns canals absolutament arrelats a les nostres

illes, i que el més lògic seria que s’assignés a la nova televisió

autonòmica balear unes altres freqüències.

A més de la implantació que tenen aquestes televisions

autonòmiques a les nostres illes, han suposat una clara ajuda a

la normalització lingüística del català. És per això

incomprensible que el Govern pretengui ara canviar aquestes

freqüències en comptes de buscar alternatives que no suposin

un trencament en la recepció de les televisions autonòmiques

de parla catalana.

Això que podria semblar un simple problema tècnic té

clares connotacions polítiques, ja que uns canals que tenen una
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considerable implantació social, que emeten en llengua

catalana, passaran a un segon pla a la nostra comunitat.

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 fer una nova proposta al Ministeri d’Indústria

per a l’assignació de freqüències previstes per a la recepció

d’IB3 Televisió, per tal que les televisions autonòmiques

catalanes i valencianes de TV3, C33, Canal 9 i Punt 2 no hagin

de canviar de freqüència.

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

Illes Balears que abans que es produeixi qualsevol canvi de

freqüència, intenti arribar a un acord amb la Generalitat

catalana i amb la Generalitat valenciana per tal de fer tot el

possible perquè els ciutadans de les Illes Balears puguin

continuar rebent aquestes emissions.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El Govern de les Illes Balears ha anunciat que el futur canal

de televisió autonòmica ocuparà part de les freqüències

utilitzades actualment pels quatre canals que emeten en llengua

catalana. Aquesta mesura afectarà greument la recepció

d’aquests quatre canals, especialment el Canal 33 i TV3, per

aquest ordre.

A més del risc que les noves freqüències assignades no

ofereixin garanties d’una recepció de qualitat, aquests canvis

obligaran els ciutadans a resintonitzar els televisors. El

problema major és, en molts casos, el de les antenes

colAlectives, que necessitaran la intervenció d’un tècnic.

Davant aquests problemes, que perjudicaran la recepció

dels canals que emeten en català, el Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

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

Balears a assignar a IB3 les freqüències que no alterin la resta

de les emissions dels canals que emeten en llengua catalana.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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.

En els darrers anys, els avenços en la terapèutica contra la

malaltia de la SIDA han fet que aquesta perdi gran part de la

seva letalitat i passi a convertir-se en una malaltia crònica.

Igualment, en els darrers temps, els estudis indiquen que un

nombre elevat de nadons, nascuts de mares seropositives,

negativitzen el seu antigen durant el seu primer any de vida.

Per aquests dos motius, un nombre cada vegada major de

dones amb VIH positiu es decideixen a portar endavant els seus

embarassos.

En aquests moments, i atesa la provada transmissió vertical

del virus de la SIDA, les mares seropositives no poden donar

el pit als seus fills i, per tant, els seus nadons, sigui quina sigui

la seva situació de salut, no poden gaudir del benefici

indubtable que significa l’alletament matern, especialment per

a infants que tenen el sistema immunològic en precari.

Atès que a la nostra comunitat autònoma comptam amb un

banc de llet materna, gestionat per la Fundació Banc de Sang

i Teixits, que ens permet d’assegurar que tant les mares

seropositives com els seus nadons puguin fer efectiu el dret a

l’alletament matern.

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 en marxa els recursos que assegurin que els

nadons nascuts de mares amb VIH puguin gaudir d’alletament

matern.

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

Illes Balears a garantir que el cost total d’aquest alletament

sigui finançat per la Conselleria de Salut de forma que la

repercussió econòmica no dificulti la seva implementació.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

La diputada:

Rosamaria Alberdi i Castell.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5991/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a falsedat de la notícia difosa pel conseller d'Interior

relativa a l'existència d'una multa de 200 milions d'euros, amb

solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals (Mesa de 6 d'octubre del 2004).
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RGE núm. 6063/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació del Decret 45/2003, de 2 de maig, pel

qual es regulen els acolliments familiars i l'adopció, amb

solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals (Mesa de 6 d'octubre del 2004).

Palma, a 6 d'octubre 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 la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

Per part del conseller d’Interior, en múltiples

manifestacions, tant davant el Ple del Parlament de les Illes

Balears com davant els mitjans de comunicació, s’alimentaren

falses notícies que la comunitat autònoma de les Illes Balears

seria obligada a pagar dels seus propis recursos una multa de

dos-cents milions d’euros a conseqüència d’un abandonament

de les seves funcions en època del govern anterior.

Finalment, ha resultat que la suposada multa no ha existit

mai i que s’ha tractat d’un intent de desprestigi del govern

anterior orquestrat per la Conselleria d’Interior amb objectius

tèrbols, allunyats de l’interès de govern que ha de presidir les

seves actuacions.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que fou

completament falsa la notícia difosa per la Conselleria

d’Interior relativa a l’existència d’una multa de 200 milions

d’euros, imposada al Reino de España per part de la Unió

Europea per culpa de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja els intents de

manipulació de l’opinió pública, fets per part de la Conselleria

d’Interior.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller

d’Interior a no allunyar-se de les funcions institucionals que té

encomanades, atès que la seva conducta representa un greu

perjudici a la credibilitat del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

Totes les persones que desitgin acollir o adoptar un nin o

una nina es regeixen pel Decret 45/2003, de 2 de maig, que

regula els acolliments familiars i l’adopció, i han de complir els

apartats i articles que conté.

La societat actual ha evolucionat en relació amb l’edat i les

condicions familiars i econòmiques per tenir fills: se’n retarda

la decisió, i, en l’actualitat, se’n situa l’edat mitjana a partir

dels 30 anys. Ja no sorprèn ningú el fet de tenir el primer fill als

40 anys o més; el límit biològic es retarda cada cop més,

gràcies als avanços científics que permeten la concepció a edats

més tardanes.

A l’article 28 del decret, “Criteris de valoració”, en el punt

e) de l’apartat 1.1, “Amb relació a les circumstàncies personals

dels solAlicitants”, s’estableix:

“e) Que l’edat solAlicitada del menor s’adeqüi a la dels

solAlicitants. A aquest efecte es valora la diferència

generacional màxima en els quaranta anys.”

Aquest límit, en l’actualitat, suposa una restricció important

per a les persones que desitgen adoptar: si per a les persones

fèrtils en aquesta edat els anys no són un inconvenient per tenir

un fill, per què ho ha de ser per a aquelles que desitgen adoptar-

ne un?

A la majoria dels països d’origen dels nins adoptats, no hi

posen límit a l’edat, i l’informe d’idoneïtat preparat pels tècnics

de les conselleries és la base perquè una persona o una parella

demostrin que estan capacitades per realitzar l’adopció. En

aquest informe no hi hauria de figurar l’edat com a problema

per adoptar, i, si hi constava, hauria de ser perquè els tècnics ho

consideressin convenient, no perquè el decret elimini totes les

persones que superin aquesta edat, tot impedint-los ser pares

quan podrien ser-ho si biològicament no es tinguessin

impediment.

Si el país d’origen a l’edat, s’han de respectar; i, si

l’informe d’idoneïtat recull aquest punt com un inconvenient

per a l’adopció, s’ha de respectar, però no ha de ser el punt de

partida que la impedeixi.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

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

Balears a modificar el Decret 45/2003, de 2 de maig, pel qual

es regulen els acolliments familiars i l’adopció, tot suprimint-ne

el punt e) de l’apartat 1.1 de l’article 28.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 994/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reestructuració del

Departament Jurídic. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del

2004).

La reestructuració del Departament Jurídic de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, per tal de millorar l'eficàcia i

assumir noves competències i funcions, ha suposat la creació i

la supressió de llocs de feina, la variació de determinats

conceptes retributius, etc., sense que sigui possible determinar

amb precisió quin és el cost econòmic imputable a aquesta

remodelació.

Palma, 23 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3102/04, presentada per l'Hble Sra.

Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conveni amb

Acció Familiar II. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

L'atorgament de la subvenció mitjançant conveni

instrumental a Acció Familiar per import de 48.080 euros, per

a les despeses per a la creació, la direcció, la gestió i el

manteniment d'una escola de pares, es va concedir d'acord amb

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

21 de juny, de subvencions, que estableix que "amb caràcter

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

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

degudament justificada que dificulti la concurrència pública,

mitjançant acord del Consell de Govern que ha de fixar els

programes pressupostaris corresponents", apartat introduït per

l'article 154.1 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de

mesures tributàries i administratives.

Palma, 28 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3103/04, presentada per l'Hble Sra.

Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conveni amb

Acció Familiar I. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

La formalització d'un conveni instrumental de la concessió

d'una subvenció a Acció Familiar per import de 48.080 euros,

per a les despeses per a la creació, la direcció, la gestió i el

manteniment d'una escola de pares, es va concedir d'acord amb

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

21 de juny, de subvencions, ja que el projecte presentat és

d'interès públic i social. S'ha considerat que la creació de

l'Escola de Pares permetrà avançar en l'educació i la formació

dels pares, en benefici de la institució, així com impulsar i

consolidar una consciència social del paper educador i formatiu

dels pares. En aquest sentit, és la única petició per a aquesta

finalitat per a la qual s'ha solAlicitat una subvenció.

Palma, 22 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3244/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a  pressupost de les obres de

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

Els pressuposts dels projectes de carreteres a Eivissa són:

- Nou accés a l'aeroport d'Eivissa per 59.968.757,87 euros.

- Desdoblament de la segona ronda d'Eivissa per 23.642.889,55

euros.

- Referent a la carretera Eivissa-Sant Antoni està tramitat el

projecte de traçat i encara no està acabat el projecte de

construcció, per la qual cosa no és possible facilitar aquesta

dada.

Palma, 1 de setembre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3245/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a finançament del conveni de

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

Dins l'actual legislatura autonòmica (2003-2007), el

conveni de carreteres preveu finançament per a les obres del

desdoblament de la segona ronda d'Eivissa, de la qual tenim

l'encomana de gestió (clàusula cinquena del conveni). Per

l'encomana de gestió de les altres obres s'ha de seguir el

procediment previst en la mateixa clàusula cinquena.

Palma, 1 de setembre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 3885/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

inversions previstes a la ciutat de Manacor. (BOPIB núm. 46

de 18 de juny del 2004).

Les inversions que el Govern preveu dur a terme a la  ciutat

de Manacor són les que figuren als pressuposts generals de la

comunitat autònoma per a l'exercici del 2004.

Palma, 28 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
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Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 4684/04, presentada per l'Hble

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

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

Antecedents

El centre compta amb 3 ascensors, 3 muntalliteres i 1

muntacàrregues.

Mes de juliol del 2004

Arran de les revisions reglamentàries que s'han realitzat, es

va detectar una ruptura en els bastidors dels frens de l'ascensor

8690 i del muntalliteres 8691. D'immediat es varen deixar fora

de servei. Al mateix temps es va habilitar el muntalliteres

11034 que no s'utilitzava perquè la sortida de la planta baixa

donava a una zona enderrocada i sense ús actual. Per això, es

va habilitar dita zona, que es dotà d'ilAluminació i es comunicà

amb la resta del centre.

Durant els dies que es realitzaren aquestes obres, el

muntalliteres 6036, per excés d'ús i per la calor ambiental, es va

bloquejar diverses vegades. Per evitar-ho s'instalAlà un sistema

de ventilació de la sala de màquines que va solucionar el

problema.

Mes d'agost del 2004

S'ha substituït la maquinària del muntalliteres 8691 i es

troba en funcionament.

S'està preparant un expedient de contractació per a la

substitució completa del muntalliteres 11034. La maquinària

actual d'aquest es passarà a l'ascensor 8690, que és l'únic que

es troba fora de servei actualment.

Mes de setembre del 2004

Hi ha en funcionament: 2 ascensors, 3 muntalliteres i 1

muntacàrregues.

Palma, 15 de setembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 4685/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a  projecte

d'investigació turística. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

S'adjunta relació de les institucions, dels projectes i dels

pressuposts presentats a la convocatòria de la Conselleria de

Turisme per a projecte d'investigació turística.

Palma, 16 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

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. 4687/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

execució de l'Escola Naval de Menorca o Escola Internacional

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

La vicepresidenta del Govern, prenent raó d'una iniciativa

sorgida de l'Administració General de l'Estat, durant la passada

legislatura va mantenir contactes amb el Ministeri de Defensa,

en especial amb la Direcció General d'Infraestructures.

L'objecte d'aquests contactes va ser el d'avançar criteris i

explorar possibles vies de solució i d'instrumentació.

Amb motiu del final de legislatura i de la convocatòria

d'eleccions generals, els treballs quedaren provisionalment

ajornats. Amb posterioritat, i després de la formació d'un nou

govern a Espanya, s'han començat a mantenir intercanvis

informals d'informació amb la nova administració,

concretament amb la Direcció General d'Infraestructures.

En conseqüència, sobre la base de la feina desenvolupada

amb anterioritat, unida als nous contactes, és d'esperar que en

el marc del nou curs polític es pugui disposar de noves

propostes en un sentit o en un altre per part del Ministeri de

Defensa. A partir d'aquí, el Govern de les Illes Balears podrà

establir la viabilitat de donar continuïtat a aquesta hipòtesi de

manera raonable i dins el principi de cooperació entre

administracions.

Palma, 8 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 4710/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a  curs de gestió

i direcció d'emergències. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

Les places adscrites a la Direcció General d'Emergències

que s'han proveït mitjançant el concurs de trasllats estan

incloses a la relació de llocs de feina de funcionaris, i els

requisits i d'altres circumstàncies d'aquestes places es fixen

mitjançant acord del Consell de Govern, a proposta del

conseller d'Interior i prèvia negociació dins la Mesa general de

negociació amb les organitzacions sindicals més

representatives.

Les places que es cobreixen mitjançant personal laboral

segueixen els mateixos criteris que les places de laboral ja

existents a la Direcció General d'Emergències. En tot cas, els

requisits de les places de laborals s'han de fixar a la relació de

llocs de feina del personal laboral.

Marratxí, 31 d'agost del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

K)
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A la Pregunta RGE núm. 4713/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a

pagaments al Molí des Comte. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol

del 2004).

Consultada la base de dades de comptabilitat de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, no ens consta el

Restaurant Molí des Comte com a perceptor.

Palma, 1 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 4715/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a

pagaments a l'Hotel Son Vida. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol

del 2004).

Consultat el pressupost de despeses de la comunitat

autònoma de les Illes Balears no ens consta cap proposta de

pagament ni reconeixement d'obligacions referida a la

informació solAlicitada.

Palma, 14 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 4716/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a

pagaments a l'Hotel Valparaíso. (BOPIB núm. 50 de 30 de

juliol del 2004).

Vos tramet, adjunta, la relació dels reconeixements

d'obligacions i la proposta de pagament del pressupost de

despeses de la comunitat autònoma de les Illes Balears referida

a la informació solAlicitada.

Palma, 1 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La documentació esmentada a la resposta queda dipositada

al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels

Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 4717/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a

pagaments a l'Hotel Maricel. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol

del 2004).

Consultada la base de dades de comptabilitat de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, no ens consta l'Hotel

Maricel com a perceptor.

Palma, 1 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 4766/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a  estudis

de Direcció Hotelera. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

Malgrat que aquesta pregunta escrita està formulada a la

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, us comunic que

s'ha de formular a la Conselleria de Turisme, ja que és de la

seva competència.

Palma, 21 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

P)

A les Preguntes RGE núm. 4767/04, 4768/04 i 4769/04,

presentades per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i

Jiménez, relatives a fase d'execució de projectes finançats amb

l'ecotaxa, projectes no iniciats i data d'execució,

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

Malgrat que aquestes preguntes escrites estan formulades a

la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, us comunic

que s'han de formular a la Conselleria de Turisme, ja que són

de la seva competència.

Palma, 27 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 4770/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a  Fundació

Diversitat 21. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del 2004).

Malgrat que aquesta pregunta va formulada a la Conselleria

d'Economia, Hisenda i Innovació, vos comunic que  aquesta

s'ha de formular a la Conselleria de Turisme, ja que la pregunta

en si fa referència al conseller de Turisme.

Palma, 2 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 4919/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

Direcció General de l'Oficina de defensa dels drets dels

menors. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).

Període de 29 de febrer del 2004 a 28 de juliol del 2004:
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a) 141 actes registrats:

a.1.) Iniciades 69 actuacions d'informació i orientació que

no han donat lloc a la incoació de cap expedient conformement

al Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es crea l'Oficina de

defensa dels drets del menor.

a.2.) Iniciades 40 actuacions que han donat lloc a la

incoació d'expedient conformement al Decret 16/1997, de 30

de gener, pel qual es crea l'Oficina de defensa dels drets del

menor.

a .3 .)  In ic iad es  3 2  a c tuacions de  caràc ter

jurídicoadministratiu que han donat lloc a la tramitació de 32

expedients de procediment administratiu comú de la Direcció

General.

Palma, 27 de setembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 4920/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

abonament guarderia. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del

2004).

SolAlicituds presentades: 3.374

SolAlicituds atorgades fins dia 20 de setembre del 2004:

1.950.

Palma, 27 de setembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 4965/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mesos pendents

d'abonar al professorat. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del

2004).

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

d'Administració Pública, no consta l'existència de mensualitats

pendents d'abonament.

Marratxí, 24 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 4974/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a  material

adquirit pel servei de Protecció Civil. (BOPIB núm. 51 de 3 de

setembre del 2004).

A l'organigrama de la Conselleria d'Interior no consta cap

Servei de Protecció Civil.

Marratxí, 15 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

V)

A les Preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascón i Mir RGE núm. 4975/04 a 4979/04, relatives a llista

d'espera quirúrgica; 4980/04 a 4983/04, relatives a llista

d'espera a consulta; 4995/04, relativa a intervencions a

l'Hospital Verge del Toro; 5006/04 a 5009/04, relatives a llista

d'espera a l'Hospital de Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor,

a l'Hospital de Can Misses i a l'Hospital Verge del Toro,

respectivament; 5010/04 a 5014/04, relatives a exclusions de

llista d'espera a l'Hospital de Son Dureta, a l'Hospital de Son

Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital Can Misses i a

l'Hospital Verge del Toro; 5017/04, relativa a consultes i/o

intervencions a l'Hospital de Son Dureta; 5018/04, relativa a

consultes i intervencions fora de centre; 4984/04, relativa a

llista d'espera a consulta; 4985/04 a 4989/04, relatives a llista

d'espera de proves diagnòstiques; 4991/04 a 4994/04, relatives

a intervencions a l'Hospital de Son Dureta, a l'Hospital de Son

Llàtzer, a l'Hospital de Manacor i a l'Hospital de Can Misses,

respectivament. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del

Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 4961/04, presentada per l'Hble

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

RPT. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).

Mitjançant aquest escrit s'adjunta la relació facilitada pel

Servei de Registre de Personal de la Direcció General de

Funció Pública de totes les modificacions de la Relació de llocs

de feina de la Conselleria d'Interior des del mes de juliol del

2003 fins al 31 de març del 2004, amb indicació de la data i el

número del BOIB, així com de la pàgina i del número de la

disposició.

Marratxí, 15 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 4963/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a canvis

d'ubicació de personal. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del

2004).

El Servei de Joc, dependent de la Direcció General

d'Interior, estava ubicat anteriorment al carrer Antoni Maura,

núm. 24, de Palma. Per a una millor coordinació del servei, fou
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traslladat a les dependències de la Conselleria d'Interior al

carrer Francesc Salvà, s/n, es Pinaret, Marratxí, juntament amb

la resta de serveis de la Direcció General d'Interior.

Marratxí, 24 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 4968/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a  requisits de les

persones que poden accedir als cursos de formació del mateix

institut. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).

Els requisits de les persones que poden accedir als cursos de

formació de l'escola Balear d'Administració Pública varien en

funció del tipus i de l'especificitat del curs.

No obstant això, a la programació dels cursos de l'EBAP,

de la qual vaig facilitar una còpia mitjançant la resposta a la

solAlicitud de documentació RGE núm. 1915/04, hi figuren els

requisits esmentats.

Marratxí, 24 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 4969/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a preus dels cursos

per a policies locals, bombers, personal de protecció civil i

d'emergències en general. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre

del 2004).

El preu dels cursos per a policies locals, bombers, personal

de protecció civil i d'emergències en general ve establert a la

Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de

les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

modificada per la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures

tributàries, administratives i de funció pública.

Marratxí, 24 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 4971/04, presentada per l'Hble

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

de l'EBAP. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).

La gratuïtat o no dels cursos que s'imparteixen a l'EBAP ve

establerta a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim

específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, modificada per la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de

mesures tributàries, administratives i de funció pública.

Marratxí, 24 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 4972/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a diplomes

expedits per l'EBAP. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del

2004).

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

d'Administració Pública, la relació dels diplomes expedits entre

novembre del 2003 i abril del 2004 és la següent:

Policia turística: 128

Monitor de tir: 13

Curs bàsic de bombers: 30

Curs bàsic voluntaris protecció civil Ciutadella: 41

Curs bàsic voluntaris protecció civil Maó: 31

Curs bàsic voluntaris protecció civil Sant Josep: 26

Curs bàsic voluntaris protecció civil Santa Eulàlia: 39

Curs bàsic voluntaris protecció civil Marratxí: 48

Curs bàsic voluntaris protecció civil Eivissa: 28

Curs bàsic voluntaris protecció civil Artà: 18

Curs bàsic voluntaris protecció civil Ferreries: 25

Curs bàsic voluntaris protecció civil Andratx: 23

Curs bàsic voluntaris protecció civil Marratxí: 35

Curs bàsic voluntaris protecció civil Alcúdia: 24

Curs bàsic voluntaris protecció civil Felanitx: 49

Curs primers auxilis Capdepera: 27

Curs de campanya contra l'alcoholèmia: 37

Marratxí, 24 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 5019/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a  estat d'execució.

(BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).

D'aquests 16.441.862,07 euros es va demanar una

modificació i va quedar en 12.779.862,07 euros. El motiu va

ser que es va traspassar al capítol de variació d'actius financers.

En aquest moment, s'han executat 3.337.460,39 euros.

Palma, 23 de setembre del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 5020/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a  diagnòstics

tecnològics a certes empreses de Menorca. (BOPIB núm. 51 de

3 de setembre del 2004).

A partir dels diagnòstics tecnològics a les empreses de

perfil més innovador, s'han elaborat els estudis sectorials.

Referent a Menorca serien els estudis sectorials:



1874 BOPIB núm. 56 -  8 d'octubre del 2004

- Bijuteria, joieria i objectes de regal

- Calçat

- Agroalimentari

En els esmentats estudis sectorials es detalla una matriu

DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitat de

cadascun) i una proposta pilot per animar la innovació de cada

cas.

La metodologia emprada és, abans de fer públics els

resultats, la de completar aquesta anàlisi amb el propi sector i

consensuar els projectes pilot. Això es farà mitjançant les

meses sectorials corresponents, que estan previstes a Menorca

pels mesos d'octubre i de novembre.

Els resultats finals es presentaran per part del Govern de les

Illes Balears una vegada siguin validats per tots els sectors i

siguin consensuades totes les mesures proposades.

L'objectiu és que no es tracti d'actuacions imposades des de

l'administració sense comptar amb la voluntat dels empresaris.

En qualsevol cas, les idees generades, pendents d'aquesta

validació i concreció amb el sector, que han sorgit als

esmentats estudis anirien en el sentit de:

- Formació d'empresaris i emprenedors per fomentar la

planificació de la innovació (preparació de seminaris a Maó i

a Ciutadella).

- Foment de la colAlaboració i la interacció entre els

empresaris i els centres tecnològics.

- Potenciació del paper dels centres tecnològics no només

com a laboratoris d'assaigs sinó també com a generadors d'idees

i transferència de tecnologia.

Com a mesures de caràcter immediat, s'ha creat una xarxa

d'antenes tecnològiques a les Illes Balears com a punt de suport

empresarial, animació de la innovació i serveis avançats a les

empreses. Pretén superar el problema de la insularitat i

l'atomització de les empreses i fomentar l'intercanvi entre les

institucions de recerca i les empreses.

A Menorca aquesta xarxa compta amb els punts de l'IDI

Menorca, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de

Menorca i PIME Menorca, ITEB de Maó i Centre Tecnològic

de PIME Menorca. Està en estudi un nou punt de la CAEB a

Maó.

A més, s'ha convidat a aquestes entitats integrades a la

xarxa a presentar projectes per fomentar les primeres tasques

o activitats de les esmentades antenes fins a un màxim de

12.000 euros per a cadascuna. Actualment s'avaluen aquests

projectes.

Per altra banda, està prevista una acció especial per al cas

de la bijuteria a Menorca, per analitzar amb el propi sector la

viabilitat del sector de la nanotecnologia (tecnologies de capa

prima) com a noves oportunitats i nous mercats per al sector de

la bijuteria. Seria mitjançant un seminari impartit per experts de

primer nivell i se celebraria el proper mes de novembre.

Palma, 15 de setembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 5021/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a

contradicció en les actuacions del president del Govern en

referència a la reforma de l'Estatut. (BOPIB núm. 51 de 3 de

setembre del 2004).

El Govern no pensa elaborar unilateralment cap reforma de

l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, sinó que pretén

participar en el procés de reforma que es porti a terme des del

Parlament, per considerar que el Govern, juntament amb els

diferents grups polítics amb representació parlamentària, té un

important paper a jugar en la reforma estatutària..

Palma, 8 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 5611/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a allotjament a

Menorca. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).

La informació i la documentació relativa als viatges

realitzats pel president i pels membres del Govern a Menorca

durant el mes de juny del 2004 va ser facilitada al Sr. Diputat

mitjançant resposta a les preguntes escrites RGE núm. 4225,

2426, 4227 i 4228 del 2004 i a les solAlicituds de documentació

RGE núm. 4229, 4230 i 4231 del 2004. No obstant això,

s'informa que l'allotjament durant les festes de Sant Joan el va

facilitar l'Ajuntament de Ciutadella, i els desplaçaments es van

efectuar amb la comitiva del president o amb altres mitjans que

no van generar despeses a càrrec de la comunitat autònoma.

Palma, 30 de setembre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Aval del Grup Parlamentari Mixt a la Proposició de llei

RGE núm. 5180/04.

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

6 d'octubre del 2002, es donà per assabentada de l'escrit RGE

núm. 6020/04, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,

mitjançant el qual avala la Proposició de llei de referència,

presentada pel Consell Insular de Mallorca, de protecció del

medi nocturn a les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 53,

de 17 de setembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 6 d'octubre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.



5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 55.

- Pàg. 1801 i 1819. Respostes del Govern a preguntes, apartat

G).

Aquesta resposta correspon també a la pregunta RGE

núm. 2424/03.
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