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T) RGE núm. 6581/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a inversions del Pla d'infraestructures educatives.
2049
U) RGE núm. 6582/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a municipis d'ubicació d'escoles del Pla d'infraestructures educatives.
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V) RGE núm. 6615/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaracions
efectuades per un representant del grup Barceló.
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X) RGE núm. 6616/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sanitari
per a immigrants.
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Y) RGE núm. 6617/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incentius
fiscals i laborals per allargar la temporada turística.
2050
Z) RGE núm. 6618/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació
de places hoteleres.
2050
AA) RGE núm. 6620/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Dureta.
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AB) RGE núm. 6621/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Llàtzer.
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AC) RGE núm. 6622/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Gascón i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital de Manacor.
2050
AD) RGE núm. 6623/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Can Misses.
2051
AE) RGE núm. 6624/04, 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.
2051
AF) RGE núm. 6625/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i/o
intervencions de Son Dureta.
2051
AG) RGE núm. 6626/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora de centre.
2051
AH) RGE núm. 6627/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegat
de Turisme a Menorca.
2051
AI) RGE núm. 6630/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a servei de l'escola de pares de l'AFB.
2051
AJ) RGE núm. 6631/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a servei de l'escola de pares de l'AFB a municipis.
2051
AK) RGE núm. 6652/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a centre terapèutic per a menors.
2052
AL) RGE núm. 6653/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a centres menors Llei 5/2000 penal juvenil.
2052
AM) RGE núm. 6654/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a constitució del Consell assessor de Radiotelevisió autonòmica IB3.
2052
AN) RGE núm. 6655/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a empreses presentades per a la redacció de documents per a la divulgació.
2052
AO) RGE núm. 6656/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a vigilància i seguretat de les zones LIC i ZEPA.
2052
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AP) RGE núm. 6657/04, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a campanya de sensibilització per Xarxa Natura 2000.
2052
AQ) RGE núm. 6658/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a exposició de les zones declarades LIC i ZEPA.
2052
AR) RGE núm. 6659/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a nombre d'alumnes als centres educatius d'infantil, primària i secundària.
2052
AS) RGE núm. 6701/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos a
ordres i decrets en matèria de personal i normalització lingüística.
2053
AT) RGE núm. 6702/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "eje de la
prosperidad".
2053
AU) RGE núm. 6703/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions de
l'"eje de la prosperidad".
2053
AV) RGE núm. 6704/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons europeus
de reforestació.
2053
AX) RGE núm. 6705/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'inversió de la Conselleria de Medi Ambient.
2053
AY) RGE núm. 6706/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a extensió de
la loteria.
2053
AZ) RGE núm. 6707/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis de
l'extensió de la Promotrot.
2053
BA) RGE núm. 6708/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost de
successions i donacions.
2054
BB) RGE núm. 6709/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càlculs de
beneficiats amb la rebaixa a les donacions per constituir empreses.
2054
BC) RGE núm. 6710/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creixement
econòmic.
2054
BD) RGE núm. 6711/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tendència al
litigi.
2054
BE) RGE núm. 6712/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compareixences
de candidats a càrrecs de rellevància.
2054
BF) RGE núm. 6713/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives
legislatives.
2054
BG) RGE núm. 6722/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
signats per la Conselleria de Salut i Consum en matèria de consum.
2054
BH) RGE núm. 6723/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (I).
2055
BI) RGE núm. 6724/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (II).
2055
BJ) RGE núm. 6725/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (III).
2055
BK) RGE núm. 6726/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (IV).
2055
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BL) RGE núm. 6727/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (V).
2055
BM) RGE núm. 6728/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (VI).
2055
BN) RGE núm. 6729/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (VII).
2055
BO) RGE núm. 6730/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (VIII).
2056
BP) RGE núm. 6731/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
i/o reclamacions en matèria de consum (IX).
2056
BQ) RGE núm. 6732/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (I).
2056
BR) RGE núm. 6733/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (II).
2056
BS) RGE núm. 6734/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (III).
2056
BT) RGE núm. 6735/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (IV).
2056
BU) RGE núm. 6736/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (V).
2056
BV) RGE núm. 6737/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (VI).
2057
BX) RGE núm. 6738/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (VII).
2057
BY) RGE núm. 6739/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (VIII).
2057
BZ) RGE núm. 6740/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats en matèria de consum (IX).
2057
CA) RGE núm. 6741/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (I).
2057
CB) RGE núm. 6742/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (II).
2057
CC) RGE núm. 6743/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (III).
2057
CD) RGE núm. 6744/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (IV).
2058
CE) RGE núm. 6745/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (V).
2058
CF) RGE núm. 6746/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (VI).
2058
CG) RGE núm. 6747/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (VII).
2058
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CH) RGE núm. 6748/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (VIII).
2058
CI) RGE núm. 6749/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolucions
sancionadores en matèria de consum (IX).
2058
CJ) RGE núm. 6750/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
d'inspecció en matèria de consum (I).
2058
CK) RGE núm. 6751/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
d'inspecció en matèria de consum (II).
2059
CL) RGE núm. 6752/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
d'inspecció en matèria de consum (III).
2059
CM) RGE núm. 6753/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
d'inspecció en matèria de consum (IV).
2059
CN) RGE núm. 6754/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
d'inspecció en matèria de consum (V).
2059
CO) RGE núm. 6755/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
d'inspecció en matèria de consum (VI).
2059
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE M OCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre del 2004, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 6061/04, relativa a pla de viabilitat del sector lleter,
amb l'esmena RGE núm. 6557/04, del Grup Parlamentari
Popular, i quedà aprovada la següent:

Actuà com a interpel Alant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Interior, Josep Maria Rodríguez i Barberá.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Eduard Riudavets i
Florit, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista i l'Hble.
Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Diéguez i Seguí i José María Rodríguez i Barberá.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

1. A presentar 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.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5838/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i Vicens, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuts per a les explotacions
agrícoles que deixin de regar. (BOPIB 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'Agricultura i Pesca.

2. L'administració garantirà, amb el seu suport i tutelatge,
l'aplicació i la viabilitat del pla."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre del 2004.
El secretari segon:
Fèlix Fernández i Terrés.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm. 3997/04,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'ajudes i els motius que dugueren a finalitzar l'ajuda a
Camariñas, així com les irregularitats comeses pel seu equip
des de la seva arribada a la conselleria en relació amb aquesta
línia d'ajuts.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5839/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionament de la targeta
bàsica. (BOPIB 54 de 24 d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5840/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment de la dotació
econòmica de l'abonament-guarderia. (BOPIB 54 de 24
d'octubre del 2004).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

Ordre de Publicació
G)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6445/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M . Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de
reserves marines. (BOPIB 57 de 15 d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

D)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6443/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dotació econòmica
corresponent al mes de setembre. (BOPIB 57 de 15 d'octubre
del 2004).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6447/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament del Pla de
qualitat d'aigües de bany. (B OPIB 57 de 15 d'octubre del
2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

E)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6242/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a assignació
econòmica als centres educatius. (BOPIB 57 de 15 d'octubre
del 2004).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6430/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a assignació econòmica
als centres docents. (BOPIB 57 de 15 d'octubre del 2004).

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6449/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions de l'IBISEC.
(BOPIB 57 de 15 d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2032

BOPIB núm. 60 - 29 d'octubre del 2004
Ordre de Publicació

Popular, relativa a resultats del TAMIB per tal de disminuir les
controvèrsies. (BOPIB 57 de 15 d'octubre del 2004).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6450/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de la
Plataforma de compres per part de l'ib-salut. (BOPIB 57 de 15
d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5921/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a absència de la consellera de
Salut al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional. (BOPIB
55 d'1 d'octubre del 2004).

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6441/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a accés als calaixos dels
funcionaris. (BOPIB 57 de 15 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6446/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa per a pacients amb
deteriorament cognitiu. (BOPIB 57 de 15 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6442/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lliurament de 600.000 euros
a l'administrador d'Idus de Comunicación. (BOPIB 57 de 15
d'octubre 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 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS

M)

1.3.3. M OCIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6448/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari

Ordre de Publicació
A)
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 5941/04, del
G rup Parlamentari So cialista, relativa a activitats
desenvolupades per autoritats i funcionaris desplaçats a
Moscou el febrer del 2004. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del
2004).
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Així mateix, la Mesa acordà de sotmetre a la Junta de
Portaveus la possibilitat d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als sols efectes d'aquesta tramitació.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

. 55
. 25
. 27
.. 3

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Compareixença RGE núm. 3633/04.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre del
2004, quedà ajornada la compareixença de referència, de
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, per tal d'informar sobre una
factura presumptament manipulada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 2004, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 6683/04, de modificació de la Llei 5/2002,
de 21 de juny, de subvencions.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 8
d'octubre del 2004, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

8. Projecte de llei de modificació de la Llei 5/2000, de 21
de juny, de subvencions.
El Consell de Govern, a proposat del conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei de modificació de
la Llei 5/2000, de 21 de juny, de subvencions, i lliurar al
Parlament de les Illes Balears aquest projecte de llei perquè el
tramiti.
Segon. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposen els articles 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears i 61.2 del Reglament de la Cambra, que
s'habilitin el terminis i les sessions extraordinàries per a l'estudi,
la tramitació i l'aprovació, si escau, del Projecte de llei de
modificació de la Llei 5/2000, de 21 de juny, de subvencions.
Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament que, d'acord amb el
que preveu l'article 95 del Reglament de la Cambra, acordi la
tramitació d'aquest projecte de llei pel procediment d'urgència,
per tal que tant la llei que, si escau, s'aprovi com les normes
reglamentàries d'adaptació en aquesta llei puguin entrar en
vigor abans de l'acabament del període transitori establert a
aquest efecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, és a dir, abans de dia 19 de febrer del 2005.
Quart. SolAlicitar a la Mesa del Parlament que, d'acord amb
l'article 62.2 del Reglament de la Cambra, s'habilitin els dilluns
i els dissabtes, si és necessari."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 8 d'octubre del 2004.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de vuit dies, que comptarà des del dia següent al
de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 9 de novembre, a les 14,00 hores.

PROJECTE DE LLEI DE M ODIFICACIÓ
DE LA LLEI 5/2002, DE 21 DE JUNY,
DE SUBVENCIONS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
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L’aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, va implicar una
regulació sistemàtica del règim jurídic de les subvencions dins
l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i, en particular, del procediment administratiu per
concedir-les, el qual, fins aquell moment, no estava regulat de
manera íntegra en cap disposició autonòmica de rang legal o
reglamentari, sinó tan sols parcialment en determinats preceptes
de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma
per als anys 1993 i 1996, i de la normativa reglamentària de
desplegament de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals.
En el seu moment, l’esmentada Llei 5/2002, de 21 de juny,
va suposar un important avanç en la regulació de les
subvencions dins l’àmbit autonòmic. Algunes de les seves
aportacions han influït, fins i tot, en la recent legislació estatal
dictada en aquesta matèria, la qual ha substituït un marc
normatiu format, tan sols, per l’article 81 de la Llei general
pressupostària, aleshores vigent, i pel Reial decret 2225/1993,
de 17 de desembre, que aprova el reglament de concessió de
subvencions públiques en l’àmbit de l’Administració de l’Estat.
La recent entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, tot i recollir una sèrie de
solucions ja incorporades en l’actual Llei autonòmica,
determina la necessitat de modificar-la en alguns aspectes per
tal d’adequar-la a les exigències de caràcter bàsic que les Corts
Generals han establert per al conjunt de les administracions
públiques. D’altra banda, la regulació continguda en aquesta
llei general de subvencions de determinats aspectes que,
malgrat no tenir caràcter bàsic, es relacionen íntimament amb
altres qüestions bàsiques (com, per exemple, en matèria
d’obligats al reintegrament) o, simplement, aporten una solució
més adequada o completa que l’actual regulació autonòmica
(com, entre d’altres, en matèria de procediment de concessió),
aconsella igualment la modificació de la Llei autonòmica.
Per acabar, aquesta reforma és acompanyada d’altres
modificacions puntuals en l’articulat de la Llei que pretenen
incorporar millores tècniques a la regulació autonòmica vigent.
En aquest mateix sentit, l’experiència dels darrers anys i
l’existència d’una doctrina consolidada en la matèria permeten
contribuir a la simplificació del procediment d’elaboració de
les ordres per les quals s’aproven les bases reguladores de
subvencions, mitjançant la introducció en la Llei reguladora del
Consell Consultiu d’una regla específica sobre el termini
d’emissió dels dictàmens d’aquest alt òrgan assessor en aquesta
matèria.
D’acord amb l’anterior, es modifiquen els articles 2 a 7, 9
a 14, 19 a 21, 24, 31, 35, 38, 39, 41, 43 a 47, 49 i la disposició
addicional primera de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions, i s’afegeixen dos nous articles, l’article 9 bis i
l’article 38 bis. Així mateix, i oït el Consell Consultiu de les
Illes Balears, es modifica l’article 17.1 de la Llei 5/1993, de 5
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.
Article únic
M odificacions de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions
1. Es modifiquen els articles 2.1, 3.1 c), 3.2, 4, 5, 6, 7.1, 9.2,
9.3, i s’hi afegeix l’apartat 3 a l’article 2, l’apartat 4 a l’article

9 i l’article 9 bis en el títol I de la Llei 5/2002, de 21 de juny,
de subvencions, amb la redacció següent:
«Article 2
1. A l’efecte d’aquesta llei, té la consideració de subvenció
qualsevol disposició dinerària duita a terme per les entitats a
què es refereix l’article 3.1 a favor de persones públiques o
privades, que compleixi els requisits següents:
a) Que es dugui a terme sense contraprestació directa dels
beneficiaris.
b) Que se subjecti al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat,
l’adopció d’un comportament singular, ja fets o per fer, o la
concurrència d’una situació, amb el deure del beneficiari de
complir les obligacions materials i formals establertes.
c) Que el projecte, acció, conducta o situació finançada tingui
per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o
d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.
3. No tenen la consideració de subvenció, i s’han de regir per
la normativa específica que els sigui aplicable, els supòsits
següents:
a) Les prestacions autonòmiques complementàries de les
prestacions previstes en l’article 2.4 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
b) Les bonificacions fiscals i les bonificacions a favor dels
usuaris de béns de domini públic o de serveis públics aplicables
als preus corresponents.
c) Les aportacions dineràries a favor d’entitats autònomes,
empreses públiques, consorcis sotmesos a l’ordenament
autonòmic i fundacions del sector públic autonòmic destinades
a finançar l’activitat d’aquests ens dins l’àmbit de les seves
funcions.
d) Les aportacions dineràries a favor d’altres administracions
públiques o de les entitats que en depenen establertes legalment
o reglamentàriament i destinades al finançament global
d’aquests ens dins l’àmbit de les seves competències.
e) Les aportacions dineràries a favor d’altres administracions
públiques o de les entitats que en depenen que s’hagin de fer
efectives en virtut de plans i programes o de convenis de
colAlaboració formalitzats d’acord amb la legislació de règim
jurídic aplicable a les administracions públiques».
«Article 3.1
c) La resta d’entitats de dret públic que en depenen».

«Article 3
2. Les subvencions establertes per la Unió Europea, l’Estat o un
altre ens públic, la gestió de les quals correspongui, totalment
o parcialment, a l’Administració de la comunitat autònoma,
com també els complements eventuals de les subvencions
esmentades que pugui atorgar aquesta Administració, s’han de
regir pel règim jurídic aplicable a l’ens que les estableixi, sense
perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de
l’Administració gestora. En qualsevol cas, aquesta llei s’ha
d’aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa
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reguladora de les subvencions finançades per la Unió
Europea».
«Article 4. Exclusions de l’àmbit material
1. Aquesta llei no és aplicable als premis que s’atorguin sense
la solAlicitud prèvia del beneficiari, a les subvencions previstes
en la legislació de règim electoral i en la legislació de
finançament dels partits polítics, i a les subvencions als grups
parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, les quals s’han
de regir per la seva normativa específica.
2. Les ajudes consistents en la cessió de béns o drets del
patrimoni de la comunitat autònoma s’han de regir per la
legislació de patrimoni. No obstant això, s’ha d’aplicar aquesta
llei quan l’ajuda consisteixi en la cessió de béns o drets o en la
prestació de serveis, l’adquisició o la contractació dels quals
s’hagi fet amb la finalitat exclusiva de lliurar-los a terceres
persones.
3. L’activitat de patrocini s’ha de regir per la seva normativa
específica i, supletòriament, per aquesta llei».
«Article 5. Ajudes a l’exterior
1. Per decret del Consell de Govern s’han d’aprovar les normes
especials reguladores de les ajudes a l’exterior.
2. Aquesta regulació pot contenir excepcions justificades als
principis de publicitat i concurrència, com també regles
especials en relació amb el pagament, la justificació,
comprovació i control de l’aplicació dels fons, el reintegrament
i el règim d’infraccions i sancions en la mesura que les
subvencions es fonamentin en l’activitat de projecció
institucional i de cooperació a l’exterior del Govern de les Illes
Balears i la naturalesa dels projectes o les característiques dels
destinataris així ho requereixin.
«Article 6. Principis d’actuació administrativa
1. Per acord del Consell de Govern, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, s’ha d’aprovar
un o diversos plans estratègics de subvencions, d’acord amb la
informació i les propostes que, a aquest efecte, presentin les
conselleries i les entitats públiques que en depenen.
Els plans han de concretar, almenys, l’abast temporal, els
objectius i els efectes que es pretenen, els terminis de
consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament, tot
dins el marc dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la
programació pressupostària plurianual. Així mateix, els plans
han d’especificar la incidència eventual sobre el mercat dels
objectius que es pretengui aconseguir, i, si n’és el cas,
l’orientació d’aquests objectius cap a la correcció de les errades
que s’identifiquin perquè la distorsió del mercat sigui mínima.
2. Les subvencions regulades en aquesta llei s’han de gestionar
d’acord amb els principis següents:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat
i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’òrgan
o entitat concedent.
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos
públics».
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«Article 7
1. No s’han d’aplicar els principis de publicitat i concurrència
en els casos següents:
a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en els
pressuposts de l’ens públic que les concedeix.
b) Quan la concessió o la quantia de les subvencions sigui
imposada per una norma de rang legal. En aquest cas, el
procediment de concessió s’ha de regir per la normativa
aplicable.
c) Quan per les característiques especials del beneficiari o de
l’activitat subvencionada, no sigui possible, objectivament,
promoure’n la concurrència pública.
d) 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 un acord del
Consell de Govern que ha de fixar els programes pressupostaris
corresponents».
«Article 9
2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que
ho prevegin les bases reguladores, també tenen la consideració
de beneficiaris les persones que en formin part com a membres
que es comprometin a dur a terme la totalitat o una part de les
activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom
i per compte del primer.
3. Quan es prevegi expressament en les bases reguladores,
poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica
o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica,
puguin dur a terme els projectes, les activitats o els
comportaments o estiguin en la situació que motiva la
concessió de la subvenció.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de
fer constar de manera explícita, tant en la solAlicitud com en la
resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits
per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la
subvenció que hi ha d’aplicar cada un d’ells, que també tenen
la consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar un
representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders
suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari,
corresponen a l’agrupació. Així mateix, l’agrupació no
s’entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis
de prescripció prevists en l’article 24 de la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i en els articles 46 i 49 d’aquesta llei.
4. No poden ser beneficiàries de subvencions les persones,
entitats o agrupacions en les quals concorri alguna de les
prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La forma de justificació de la no concurrència d’aquestes
prohibicions i, si n’és el cas, l’apreciació de la seva
concurrència es regirà igualment pel que estableixen els
apartats 4 a 7 de l’esmentat precepte legal».
«Article 9 bis. Obligacions dels beneficiaris
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Són obligacions del beneficiari, a més de les establertes
específicament en les bases reguladores de la subvenció, les
següents:
a) Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació de la proposta
de resolució en els casos i en els termes que, si escau,
estableixin les bases reguladores de la subvenció.
b) Dur a terme l’activitat o la inversió o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) Justificar la realització de l’activitat, com també el
compliment dels requisits i les condicions que determinen la
concessió de la subvenció.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a
terme els òrgans competents.
e) Comunicar a l’òrgan que la concedeix o, si n’és el cas, a
l’entitat colAlaboradora, la solAlicitud o l’obtenció d’altres
subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació
s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la
solAlicitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas,
abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat als fons
percebuts.
f) Acreditar, en la forma que s’estableixi reglamentàriament i
abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que està
al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions
tributàries davant la hisenda autonòmica.
g) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la
subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de
registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d’acord amb la
legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, en
les bases reguladores.
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre
puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
i) Adoptar les mesures de difusió a què es refereix l’article 31.4
d’aquesta llei.
j) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en
l’article 38 d’aquesta llei».
2. Es modifiquen els articles 10, 11 c), 12.3, 12.4, 13.2 a), 13.3
14.3, 19.3, 20.2, 21 i 24, i s’afegeix la lletra m) a l’article 11,
i un apartat 4 als articles 13 i 14 del títol II de la Llei 5/2002,
de 21 de juny, de subvencions, amb la redacció següent:
«Article 10. Establiment de les bases
1. N o es pot iniciar el procediment de concessió de
subvencions sense que el conseller competent n’hagi establert
prèviament per ordre, en ús de la potestat reglamentària, les
bases reguladores corresponents, llevat dels supòsits següents:
a) Quan les normes sectorials específiques de la subvenció
incloguin les bases reguladores amb l’abast previst en l’article
11 d’aquesta llei.
b) Quan els beneficiaris siguin entitats locals i la subvenció es
concedeixi en execució d’instruments de planificació aprovats
prèviament per l’Administració de la comunitat autònoma. En
aquests supòsits, els instruments de planificació substitueixen
les bases reguladores i han de ser objecte de publicació oficial.
c) Quan les subvencions derivin de convenis formalitzats entre
administracions públiques o entitats de dret públic que en
depenen, amb la finalitat de regular l’atorgament de
subvencions a favor de terceres persones. En aquests supòsits,
els convenis poden substituir les bases reguladores si així ho
preveuen expressament i han de ser objecte de publicació
oficial.

d) Les subvencions a què es refereix l’article 7.1 d’aquesta llei,
les quals són objecte de concessió directa sense que hi resulti
d’aplicació el procediment de concessió regulat en els articles
13 a 17 d’aquesta llei.
2. L’aprovació de les bases ha de seguir el procediment
d’elaboració de les disposicions administratives generals
regulat en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, amb les particularitats següents:
a) L’estudi econòmic a què es refereix l’article 42.1 de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, l’ha de
subscriure la secretaria general de la conselleria corresponent
i s’ha de pronunciar sobre la suficiència de recursos econòmics,
prevists o previsibles, a l’efecte de preveure les disponibilitats
pressupostàries que permetin dictar, si escau, l’acte de
convocatòria regulat en l’article 13 d’aquesta llei.
b) S’ha d’adjuntar a l’avantprojecte d’ordre un informe de la
direcció general competent en matèria de pressuposts relatiu a
l’adequació de l’avantprojecte al pla estratègic de subvencions
aplicable».
«Article 11
c) Els criteris objectius que, amb caràcter general, han de regir
l’atorgament de la subvenció i, si n’és el cas, la ponderació.
m) Els criteris de gradació dels possibles incompliments de les
condicions imposades amb motiu de la concessió de la
subvenció, i que, de conformitat amb el principi de
proporcionalitat, han de servir per fixar la quantia que al final
hagi de percebre el beneficiari o, si escau, l’import que hagi de
reintegrar».
«Article 12
3. El procediment s’ha d’iniciar a solAlicitud de la persona
interessada, en tot cas, en els supòsits prevists en les lletres c)
i d) de l’article 7.1 d’aquesta llei.
Així mateix, en els casos a què es refereix la lletra b) de
l’article 7.1 en els quals la norma de rang legal no faci una
delimitació precisa dels beneficiaris, el procediment també s’ha
iniciar a solAlicitud de les persones interessades.
4. En els casos a què es refereix l’apartat anterior d’aquest
article, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció
pot dictar un acte de convocatòria informativa, el qual tindrà el
caràcter de simple pressupost dels procediments que, si escau,
s’iniciïn després amb les solAlicituds que es presentin».

«Article 13
2. L’acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els
extrems següents:
a) La indicació de la disposició o de l’instrument jurídic que
estableix les bases reguladores i el Butlletí Oficial de les Illes
Balears en què s’hagi publicat, llevat dels supòsits a què es
refereixen les lletres b) i c) de l’article 10.1 d’aquesta llei en els
quals la convocatòria es podrà incloure en el mateix instrument
de planificació o conveni, respectivament.
Així mateix i amb caràcter excepcional, la convocatòria es
podrà incloure en la mateixa norma sectorial a què es refereix
la lletra a) de l’article 10.1 d’aquesta llei, sempre que la
simultaneïtat de la convocatòria sigui inherent a l’establiment
de les normes reguladores de la subvenció, ateses les peculiars
característiques d’aquesta.

BOPIB núm. 60 - 29 d'octubre del 2004

3. Quan les característiques del procediment de concessió de la
subvenció ho aconsellin i així es prevegi en les bases
reguladores, la convocatòria pot establir que el termini màxim
per a la resolució del procediment de concessió i per a la
notificació de la resolució es computi a partir d’una data
posterior a la data de publicació de la convocatòria.
4. D’acord amb la legislació de finances de la comunitat
autònoma, és nul de ple dret l’acte de convocatòria dictat sense
la consignació prèvia del crèdit pressupostari corresponent.
Quan l’ajuda consisteixi en la cessió de béns o drets o en la
prestació de serveis, l’adquisició o la contractació dels quals
s’hagi fet amb la finalitat exclusiva de lliurar-los als
beneficiaris, serà necessària la consignació prèvia del crèdit
pressupostari destinat a l’adquisició o contractació
corresponent».
«Article 14
3. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament
d’actuacions que hagi de fer el sol Alicitant i l’import de la
subvenció que resulti de l’informe previ que ha de servir de
base a la proposta de resolució sigui inferior a l’import
solAlicitat, el beneficiari podrà, dins el tràmit d’audiència previ
a la proposta de resolució, modificar la solAlicitud inicial per tal
d’ajustar-se a l’import de la subvenció susceptible
d’atorgament.
La modificació de la solAlicitud, una vegada que l’òrgan
corresponent n’hagi emès l’informe, s’ha de remetre a l’òrgan
competent perquè dicti la resolució, amb la proposta de
resolució prèvia de l’òrgan instructor. En qualsevol cas, la
modificació de la sol Alicitud ha de respectar l’objecte, les
condicions i la finalitat de la subvenció, com també els criteris
de valoració establerts en relació amb les solAlicituds.
4. En la proposta de resolució s’ha d’expressar el beneficiari o
la llista ordenada de beneficiaris per als quals es proposa
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta».
«Article 19
3. En els supòsits exempts de publicitat i de concurrència que
preveuen les lletres c) i d) de l’article 7.1 d’aquesta llei, la
resolució ha d’expressar les condicions de la concessió, sense
perjudici de la formalització dels convenis en els termes
indicats en l’apartat anterior».
«Article 20
2. La modificació de la resolució de concessió implica la
pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció i,
si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes
indegudament d’acord amb el que disposen els articles 37 i 38
d’aquesta llei».
«Article 21. AnulAlació de la resolució de concessió
La resolució de concessió de subvenció és invàlida per
qualsevol de les causes de nul Alitat de ple dret o d’anulAlabilitat
establertes en l’ordenament jurídic aplicable. En aquests
supòsits, l’òrgan competent ha de procedir, si escau, a la revisió
d’ofici o a la declaració de lesivitat i a la impugnació de l’acte,
respectivament, d’acord amb la legislació de règim jurídic de
les administracions públiques. Així mateix, l’òrgan competent
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ha d’iniciar, si pertoca, el procediment de reintegrament de les
quantitats abonades».
«Article 24. Règim general
1. Les bases reguladores poden establir que el lliurament dels
fons públics als beneficiaris o la realització d’altres funcions de
gestió de les subvencions es duguin a terme mitjançant entitats
colAlaboradores.
2. Poden obtenir la condició d’entitats colAlaboradores:
a) L’Administració general de l’Estat i els organismes públics
que en depenen.
b) Les entitats autònomes i la resta d’entitats de dret públic de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Els consells insulars, els ajuntaments i la resta de
corporacions locals, com també les associacions a què es
refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
d) Les societats mercantils participades íntegrament o
majoritàriament per qualsevol de les administracions públiques
o entitats de dret públic a què es refereixen les lletres a), b) i c)
anteriors.
e) Les corporacions de dret públic i les fundacions del sector
públic.
f) Qualsevol altra persona jurídica que compleixi les condicions
de solvència i eficàcia que s’estableixin.
3. No poden obtenir la condició d’entitat colAlaboradora les
persones jurídiques en les quals concorri alguna de les
prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La forma de justificació de la no concurrència d’aquestes
prohibicions i, si escau, l’apreciació de la seva concurrència,
s’han de regir igualment pel que estableixen els apartats 4 a 7
de l’esmentat precepte legal.
4. Les entitats col Alaboradores han d’actuar en nom i per
compte de l’entitat que concedeix les subvencions, les quals, en
cap cas, no es consideren integrants del seu patrimoni.
5. Quan l’Administració decideixi que el lliurament dels fons
públics als beneficiaris o la realització d’altres funcions de
gestió s’efectuï mitjançant una entitat colAlaboradora, ambdues
parts han de formalitzar un conveni en el qual s’han de
concretar els termes de la colAlaboració.
El conveni de colAlaboració ha de contenir, com a mínim,
els extrems següents:
a) Delimitació de l’objecte de colAlaboració i de les obligacions
de l’entitat colAlaboradora. En particular, s’ha de fer constar el
moment i les condicions del lliurament dels fons a l’entitat
colAlaboradora, com també les condicions del seu dipòsit fins
al lliurament posterior als beneficiaris.
b) Identificació de la normativa reguladora específica de les
subvencions que hagi de gestionar l’entitat colAlaboradora.
c) Termini de durada del conveni.
d) Compensació econòmica que, si escau, es fixi a favor de
l’entitat colAlaboradora.
6. Quan les entitats colAlaboradores siguin persones sotmeses al
dret privat, s’han de seleccionar prèviament mitjançant un
procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència,
igualtat i no-discriminació, i la colAlaboració s’ha de formalitzar
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mitjançant conveni, llevat que, atès l’objecte de la
colAlaboració, hi sigui del tot aplicable el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant
el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
El contracte, que ha d’incloure per força el contingut mínim
previst en l’apartat 5 d’aquest article, i també el que sigui
preceptiu d’acord amb la normativa reguladora dels contractes
administratius, ha de fer menció expressa a la submissió del
contractista a la resta de les obligacions que aquesta llei imposa
a les entitats colAlaboradores».
3. Es modifica l’article 31 del títol III de la Llei 5/2002, de 21
de juny, de subvencions, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 31. Publicitat de les subvencions
1. Amb la periodicitat i en els termes que es determinin
reglamentàriament, s’han de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears les subvencions que atorguin l’Administració
de la comunitat autònoma i les entitats públiques que en
depenen, amb expressió de la convocatòria, el programa i el
crèdit pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat
concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.
2. Aquesta publicació no serà necessària pel que fa a les
subvencions que es relacionen a continuació:
a) Les subvencions a què es refereix la lletra a) de l’article 7.1
d’aquesta llei.
b) Les subvencions a què es refereix la lletra b) de l’article 7.1
d’aquesta llei en les quals la norma de rang legal faci una
delimitació precisa dels beneficiaris.
c) Les subvencions la quantia individualitzada de les quals
sigui inferior a 3.000,00 euros, sense perjudici dels mecanismes
de publicitat que estableixin les bases reguladores pel que fa als
beneficiaris d’aquestes subvencions.
3. Així mateix, no s’han de publicar les dades relatives als
beneficiaris quan, per les característiques d’aquests o de la
subvenció rebuda, això pugui afectar la salvaguarda de l’honor
o de la intimitat personal i familiar de les persones físiques
regulada en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, i així es prevegi en les normes reguladores de la
subvenció. No obstant això, en aquests casos s’ha de publicar,
si pertoca, la resta de dades de la subvenció a què es refereix
l’apartat 1 d’aquest article.
4. Els beneficiaris han de complir les mesures de difusió
relatives al caràcter públic del finançament de l’activitat
objecte de subvenció que, si escau, s’estableixin en les bases
reguladores de la subvenció».
4. Es modifiquen els articles 35, 38, 39 i 41.2, i s’afegeix
l’article 38 bis i els apartats 4 i 5 a l’article 41 en el títol IV de
la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, amb la redacció
següent:
«Article 35. Justificació de l’aplicació dels fons, despeses
susceptibles de subvenció i subcontractació de les activitats
1. Els beneficiaris i, si n’és el cas, les entitats colAlaboradores
tenen l’obligació de justificar davant l’òrgan que la concedeix
l’aplicació dels fons percebuts a la finalitat que hagi servit de

fonament a la concessió de la subvenció, en la forma i els
terminis que les bases reguladores i la convocatòria estableixin.
2. Amb caràcter general i sense perjudici de l’aplicació de les
normes contingudes en l’article 38 d’aquesta llei, no s’entendrà
del tot justificada l’aplicació dels fons percebuts fins que no
s’hagi acreditat, com a mínim, l’import del projecte d’actuació
que va servir de base a la concessió de la subvenció. En tot cas,
la forma d’acreditació de l’aplicació dels fons s’ha de regir per
l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la normativa reglamentària de desplegament i les
bases reguladores de la subvenció.
3. Es consideren despeses susceptibles de subvenció aquelles
que responguin, sens dubte, a la naturalesa de l’activitat objecte
de subvenció, es realitzin dins el termini establert en les bases
reguladores i no superin el valor de mercat. A aquest efecte i
tret que les bases reguladores estableixin un altre criteri, es
considerarà com a despesa realitzada aquella que hagi estat
efectivament pagada abans que acabi el termini de justificació
que estableixin les bases reguladores de la subvenció. En tot
cas, s’han d’aplicar les normes en matèria de despeses
susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i
comprovació de valors que estableixen els articles 31, 32 i 33
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. El beneficiari només pot subcontractar, totalment o
parcialment, l’execució de l’activitat subvencionada quan les
bases reguladores ho prevegin i en el marc de l’article 29 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions».
«Article 38. Reintegrament
1. Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats
rebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la
qual s’acordi el reintegrament, en els casos establerts en
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
2. El reintegrament parcial de la subvenció a conseqüència del
compliment parcial de l’activitat que fonamenta la concessió de
la subvenció s’ha de regir pel que disposin els criteris de
gradació a què es refereix l’article 11 m) d’aquesta llei, i, en tot
cas, pel principi de proporcionalitat, sempre que la finalitat de
la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui susceptible de
satisfacció parcial.
3. En particular, quan el compliment per part del beneficiari o,
si n’és el cas, de l’entitat colAlaboradora s’aproximi de manera
significativa al compliment total, d’acord amb la documentació
justificativa aportada pel mateix interessat per a la liquidació de
la subvenció, l’eventual reintegrament parcial que resulti de
l’aplicació dels criteris a què es refereix l’apartat anterior
d’aquest article s’ha d’exigir sense interessos de demora.
4. En el supòsit a què es refereix l’article 18 d’aquesta llei s’ha
d’exigir el reintegrament de l’excés obtingut respecte del cost
de l’activitat subvencionada amb els interessos de demora
corresponents.
5. El procediment de reintegrament s’ha d’iniciar d’ofici per
resolució de l’òrgan competent i s’ha de regir per les
disposicions generals sobre procediments administratius
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contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici de
les particularitats que s’estableixen en aquesta llei, en les
disposicions reglamentàries de desplegament i en la legislació
de finances.
L’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució
motivada i com a mesura cautelar, la retenció del pagament de
les quantitats pendents d’abonar al beneficiari amb el límit de
la quantia que consti en la resolució d’iniciació de l’expedient
i els interessos de demora que s’hagin meritat. Aquesta mesura
cautelar s’ha de mantenir mentre es mantinguin les causes que
la fonamentin o fins que finalitzi, per qualsevol causa, el
procediment de reintegrament, sense perjudici que, prèviament
i a instància de l’interessat, es pugui aixecar amb la constitució
de qualsevol garantia admesa en dret que es consideri suficient.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de
dotze mesos, transcorregut el qual es produirà la caducitat en
els termes prevists en l’article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
6. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos
de dret públic i poden ser exigides per la via de
constrenyiment».
«Article 38 bis. Obligats al reintegrament
1. Els beneficiaris i les entitats colAlaboradores, en els casos que
preveu l’article 38 d’aquesta llei, han de reintegrar, totalment
o parcialment, les quantitats percebudes més, si pertoca, els
corresponents interessos de demora. Aquesta obligació és
independent de les sancions que, si escau, els siguin exigibles.
2. Els membres de les persones jurídiques i de les agrupacions
que preveuen l’apartat 2 i el segon paràgraf de l’apartat 3 de
l’article 9 d’aquesta llei responen solidàriament de l’obligació
de reintegrament del beneficiari en relació amb les activitats
subvencionades que s’hagin compromès a dur a terme.
Responen solidàriament de l’obligació de reintegrament els
representants legals del beneficiari quan aquest no tingui
capacitat d’obrar.
Responen solidàriament els membres, partícips o cotitulars
de les entitats a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9
proporcionalment a les participacions corresponents, quan es
tracti de comunitats de béns o de qualsevol altra mena d’unitat
econòmica o patrimoni separat.
3. Responen subsidiàriament de l’obligació de reintegrament
els administradors de les societats mercantils, o aquells que
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, quan
no duguin a terme els actes necessaris que siguin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions infringides,
adoptin acords que facin possible els incompliments o
consentin els dels qui en depenguin.
Així mateix, els que, d’acord amb les disposicions legals o
estatutàries que els siguin aplicables, tinguin la representació
legal de persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats responen subsidiàriament en tot cas de les obligacions
de reintegrament d’aquestes.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les
obligacions de reintegrament pendents es transmeten als socis
o als partícips en el capital, els quals en responen solidàriament
i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi
adjudicat.
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5. En el cas de defunció de l’obligat al reintegrament,
l’obligació de satisfer les quantitats pendents de restitució es
transmet als drethavents, sense perjudici del que estableixi el
dret civil comú, foral o especial aplicable a la successió per a
determinats casos, particularment per al cas d’acceptació de
l’herència a benefici d’inventari».
«Article 39. Autoavaluació dels programes de subvencions
En acabar cada exercici pressupostari, i d’acord amb els
criteris establerts en els plans estratègics aprovats pel Govern
de les Illes Balears, les conselleries i les entitats públiques
indicades en l’article 3.1 d’aquesta llei han d’avaluar els
programes de subvencions executats amb la finalitat
d’analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social
i la procedència de mantenir-los o suprimir-los».
«Article 41
2. Amb caràcter general, prevalen els controls posteriors als
previs, els quals s’han d’exercir d’acord amb la legislació de
finances de la comunitat autònoma i les normes de
desplegament.
El control financer d’ajudes i subvencions finançades
totalment o parcialment amb fons comunitaris s’ha de regir per
l’establert en la legislació estatal bàsica i en la normativa
autonòmica aplicable.
4. Els beneficiaris, les entitats colAlaboradores i els tercers
relacionats amb l’objecte o la justificació de la subvenció són
obligats a colAlaborar i a facilitar tota la informació i
documentació que els sigui requerida per la Intervenció
General de la comunitat autònoma en l’exercici de les seves
funcions, en els termes establerts en l’article 46 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquesta mateixa obligació recaurà sobre les autoritats i el
personal integrat en les unitats i els òrgans administratius que
gestionin les subvencions. A més a més, aquestes unitats i
òrgans són obligats a subministrar tota la informació que els
requereixi la Intervenció General de la comunitat autònoma a
l’efecte de coordinar amb la Intervenció General de l’Estat
l’elaboració dels plans de control financer relatius a les ajudes
i subvencions finançades totalment o parcialment amb fons
comunitaris a què es refereix l’article 45 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
5. Els funcionaris de la Intervenció General de la comunitat
autònoma, en l’exercici de les funcions de control financer de
subvencions, seran considerats agents de l’autoritat».
5. Es modifiquen els articles 43, 44, 45, 46, 47.3 i 49 del títol
V de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, que passen
a tenir la redacció següent:
«Article 43. Infraccions
Constitueixen infraccions administratives en matèria de
subvencions, quan hi intervingui dol, culpa o simple
negligència, les accions o omissions dels beneficiaris i de les
entitats colAlaboradores establertes en els articles 56, 57 i 58 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions».
«Article 44. Règim de responsabilitats
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1. Són responsables de les infraccions administratives en
matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, com també els ens sense personalitat a
què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta llei, que per
acció o omissió incorrin en els casos tipificats com a
infraccions en aquesta llei, i, en particular, segons correspongui
en cada cas:
a) Els beneficiaris de subvencions, com també els membres de
les persones jurídiques i de les agrupacions que preveuen
l’apartat 2 i el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 9
d’aquesta llei, en relació amb les activitats subvencionades que
s’hagin compromès a dur a terme.
b) Les entitats colAlaboradores.
c) Els representants legals dels beneficiaris de subvencions que
no tinguin capacitat d’obrar.
d) Les persones o entitats, relacionades amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació, obligades a prestar la
colAlaboració i a facilitar tota la documentació que els sigui
requerida pels òrgans de control financer en l’exercici de les
seves funcions.
2. Responen solidàriament de les sancions pecuniàries els
membres, partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix
l’apartat 3 de l’article 9 proporcionalment a les participacions
corresponents, quan es tracti de comunitats de béns o de
qualsevol altre mena d’unitat econòmica o patrimoni separat.
3. Responen subsidiàriament de les sancions pecuniàries els
administradors de les societats mercantils, o aquells que tinguin
la representació legal d’altres persones jurídiques, d’acord amb
les disposicions legals o estatutàries que els siguin aplicables,
que no duguin a terme els actes necessaris que siguin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions infringides,
adoptin acords que facin possibles els incompliments o
consentin els dels qui en depenguin.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades en les
quals la llei limiti la responsabilitat patrimonial dels socis,
partícips o cotitulars, s’han de transmetre a aquests les sancions
pecuniàries pendents, els quals han de respondre solidàriament
i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi
adjudicat o se’ls hagués hagut d’adjudicar».
«Article 45. Supòsits d’exempció i formes d’extinció de la
responsabilitat
1. Les accions i omissions tipificades en la legislació estatal
bàsica no donaran lloc a responsabilitat per infracció
administrativa en matèria de subvencions en els supòsits
següents:
a) Quan les duguin a terme persones que no tinguin capacitat
d’obrar.
b) Quan s’esdevingui força major.
c) Quan derivin d’una decisió colAlectiva, per als qui hagin
salvat el seu vot o no hagin assistit a la reunió en què aquella es
va prendre.
2. La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel
pagament o compliment de la sanció, per prescripció i per
defunció».
«Article 46. Prescripció d’infraccions

Les infraccions previstes en aquesta llei prescriuen en el
termini de quatre anys».
«Article 47
3. Les infraccions lleus són objecte de la sanció de multa de
75,00 a 6.000,00 euros».
«Article 49. Prescripció de sancions
Les sancions previstes en aquesta llei prescriuen en el
termini de quatre anys».
6. Es modifica la disposició addicional primera de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, que passa a tenir la
redacció següent:
«Disposició addicional primera
1. Els consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic i les
fundacions del sector públic autonòmic han d’ajustar la seva
activitat de foment, en tot cas, al que disposen l’article 20 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els
articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9 bis i 31, com també el títol V, amb
l’excepció de l’article 51 d’aquesta llei.
2. En tot cas, les aportacions gratuïtes que facin aquestes
entitats han de tenir relació directa amb l’objecte de l’activitat
contingut en els estatuts.
3. A l’efecte d’aquesta llei es consideren consorcis sotmesos a
l’ordenament autonòmic aquells que compleixin els requisits
establerts per a això en la legislació de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma. D’altra banda, la
delimitació de les fundacions del sector públic autonòmic a
l’efecte d’aquesta llei s’ha de regir pel que estableix la
disposició addicional setzena de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions».
Disposició addicional única
S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 17 de
la Llei 5/1993, de 5 de juny, del Consell Consultiu de les Illes
Balears, amb la redacció següent:
«Això no obstant, el termini d’emissió dels dictàmens que
versin exclusivament sobre bases reguladores de subvencions
serà de vint dies».
Disposició transitòria primera
1. El Govern de les Illes Balears i les conselleries han d’adaptar
la normativa reglamentària de l’activitat de subvencions en
cada sector de l’acció pública a les determinacions d’aquesta
llei.
2. Així mateix, les bases reguladores dels programes de
subvencions s’han d’adaptar a les determinacions d’aquesta
Llei i, si escau, a les normes reglamentàries dictades pel
Consell de Govern.
Els procediments d’elaboració o modificació de bases
reguladores iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei
s’han de regir per la normativa vigent al temps de la iniciació.
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3. L’adaptació exigida en els apartats anteriors ha de fer-se
efectiva abans del dia 19 de febrer de 2005, data a partir de la
qual quedaran sense efecte en tot allò a què s’oposin.
Disposició transitòria segona
1. Els procediments administratius de concessió i justificació de
subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta llei es
regiran per la normativa vigent al temps de la iniciació.
2. Els procediments administratius de concessió i justificació de
subvencions iniciats durant el termini d’adequació previst en la
disposició transitòria primera també s’han de regir per la
normativa anterior que hi sigui aplicable, tret que hagin entrat
en vigor les normes d’adaptació de les bases reguladores a què
es refereix l’apartat 2 de la disposició transitòria primera
d’aquesta llei.

1. S’autoritza el Consell de Govern per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquesta llei.
2. Així mateix, s’autoritza el Consell de Govern perquè
actualitzi les quanties que s’indiquen en aquesta llei.
Disposició final quarta
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 8 d'octubre del 2004.
El conseller de 'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3. Pel que fa als procediments de control financer i de
reintegrament, les normes contingudes en aquesta llei hi seran
d’aplicació des de l’entrada en vigor.
4. El règim sancionador previst en aquesta llei serà d’aplicació
als beneficiaris i a les entitats colAlaboradores, pel que fa a les
accions o omissions comeses abans que entri en vigor, sempre
que sigui més favorable que l’establert en la legislació anterior.
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3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 6641/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pactes locals d'ocupació, pel procediment
d'urgència. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

Disposició transitòria tercera
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Els primers plans estratègics de subvencions regulats en
aquesta llei s’han d’aprovar abans del 31 de desembre de 2005,
amb efectes a partir de l’any 2006.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Disposició derogatòria única
A)
Queden derogades totes les disposicions de categoria igual
o inferior a aquesta llei que s’hi oposin.
Disposició final primera
A l’efecte d’aquesta llei, les referències contingudes en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels
membres del Govern de la nació i dels alts càrrecs de
l’Administració general de l’Estat, s’entendran fetes a la Llei
autonòmica 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula
el règim d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs.
Disposició final segona
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per elaborar,
abans del 31 de desembre de 2005, un text refós de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, al qual s’han
d’incorporar les disposicions contingudes en aquesta llei i en
qualsevol altra norma autonòmica de rang legal vigent aplicable
en matèria de subvencions, com també, si escau, el text dels
preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions als quals es remet l’articulat d’aquesta Llei, amb
autorització per regularitzar, aclarir i harmonitzar les
disposicions objecte de refosa.
Disposició final tercera

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala el conseller de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears, pel procediment
d'urgència, sobre els pactes locals d'ocupació.
Atès que els pactes locals d'ocupació de les Illes Balears
estan vençuts i que aquests són instruments fonamentals de
concertació i definició de polítiques actives d'ocupació i de
formació, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpel Alació sobre la política de la Conselleria de Treball i
Formació respecte dels pactes locals d'ocupació.
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La portaveu:
Maria Rosa Alberdi i Castell.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 6700/04, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 3997/04, relativa a
política general d'ajudes i els motius que dugueren a finalitzar
l'ajuda a Camariñas, així com les irregularitats comeses pel
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seu equip des de la seva arribada a la conselleria en relació
amb aquesta línia d'ajuts. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa 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 Interpel Alació RGE núm.
3997/04, relativa a política general d'ajudes i els motius que
dugueren a finalitzar l'ajuda a Camariñas, així com les
irregularitats comeses pel seu equip des de la seva arribada a la
conselleria en relació amb aquesta línia d'ajuts, la moció
següent.

RGE núm. 6560/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a utilització de la sala d'actes de l'Institut de
Marratxí. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6561/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a dotació i instalAlació de faroles a l'Institut de
Marratxí. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6562/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a obres a l'escola de ses Cases Noves de
Marratxí. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6567/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció de les empreses de les Illes Balears als
EEUU. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el conseller
d'Interior s'ha negat de forma reiterada a respondre a les
qüestions que li han estat plantejades pels diputats entorn a
l'ajuda al Concello de Camariñas.

RGE núm. 6568/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Presidència.
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actitud del
conseller d'Interior quant que ha faltat a la veritat de forma
reiterada davant la institució que representa al poble de les Illes
Balears.

RGE núm. 6569/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez. (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

3. El Parlament de les Illes Balears constata que s'han manejat
de forma irregular per part del conseller d'Interior els diners
que havien d'haver estat transferits a l'Ajuntament de
Camariñas.

RGE núm. 6570/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Turisme.
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller d'Interior
a demanar disculpes per faltar a la veritat desqualificant els
afectats per la catàstrofe del Prestige, els voluntaris, els artistes
que hi colAlaboraren i els funcionaris que intervingueren en la
gestió de l'ajuda.

RGE núm. 6571/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Obres
Públiques, Habitatge i Transports. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).

Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 6558/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a dimensions del poliesportiu de l'Institut de
Marratxí. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6559/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a obres al poliesportiu de Marratxí. (Mesa de
27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6572/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Medi
Ambient. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6573/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Interior.
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6574/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Comerç,
Indústria i Energia. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6575/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Economia.
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6576/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Formació. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6577/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Educació.
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6578/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Agricultura.
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6579/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez a Salut i
Consum. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6580/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
V erd s, relativa a ca len d a ri d 'execució d el P la
d'infraestructures educatives. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6581/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a inversions del Pla d'infraestructures
educatives. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6582/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a municipis d'ubicació d'escoles del Pla
d'infraestructures educatives. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6615/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a declaracions efectuades per un representant del grup
Barceló. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6616/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla sanitari per a immigrants. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6617/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a incentius fiscals i laborals per allargar la temporada
turística. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6618/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a eliminació de places hoteleres. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6620/04, 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 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6621/04, 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 27 d'octubre del
2004).
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RGE núm. 6622/04, 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 27
d'octubre del 2004).
RGE núm. 6623/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Can Misses. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6624/04, 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 27
d'octubre del 2004).
RGE núm. 6625/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6626/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6627/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegat de Turisme a Menorca. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6630/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a servei de l'escola de pares de l'AFB.
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6631/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a servei de l'escola de pares de l'AFB a
municipis. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6652/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a centre terapèutic per a menors. (Mesa de 27
d'octubre del 2004).
RGE núm. 6653/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a centres menors Llei 5/2000 penal juvenil.
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6654/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a constitució del Consell assessor de
Radiotelevisió autonòmica IB3. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RG E núm. 6655/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a empreses presentades per a la redacció de
documents per a la divulgació. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6656/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
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Verds, relativa a vigilància i seguretat de les zones LIC i
ZEPA. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6657/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a campanya de sensibilització per Xarxa
Natura 2000. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6658/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a exposició de les zones declarades LIC i
ZEPA. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6659/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a nombre d'alumnes als centres educatius
d'infantil, primària i secundària. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6701/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos a ordres i decrets en matèria de personal i
normalització lingüística. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6702/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "eje de
la prosperidad". (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6703/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
de l'"eje de la prosperidad". (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6704/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
europeus de reforestació. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6705/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'inversió de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 27
d'octubre del 2004).
RGE núm. 6706/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a extensió
de la loteria. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6707/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis
de l'extensió de la Promotrot. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6711/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tendència al litigi. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6712/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compareixences de candidats a càrrecs de rellevància. (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6713/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
iniciatives legislatives. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6722/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria de Salut i Consum en
matèria de consum. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6723/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (I). (Mesa de
27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6724/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (II). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6725/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (III). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6726/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (IV). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6727/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (V). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6728/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (VI). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6708/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
de successions i donacions. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6729/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (VII). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6709/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càlculs
de beneficiats amb la rebaixa a les donacions per constituir
empreses. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6730/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (VIII).
(Mesa de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6710/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creixement econòmic. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6731/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i/o reclamacions en matèria de consum (IX). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).
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RGE núm. 6732/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (I). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6745/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (V). (Mesa de
27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6733/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (II). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6746/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (VI). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6734/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (III). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6747/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i O rfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (VII). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6735/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (IV). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6748/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (VIII). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6736/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (V). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6749/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (IX). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6737/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (VI). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6750/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (I). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6738/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (VII). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6751/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (II). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6739/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (VIII). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6752/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (III). (Mesa de
27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6740/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats en matèria de consum (IX). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6753/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i O rfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (IV). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6741/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (I). (Mesa de
27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6754/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (V). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6742/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (II). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6755/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (VI). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

RGE núm. 6743/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (III). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6756/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (VII). (Mesa de
27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6744/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores en matèria de consum (IV). (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).

RGE núm. 6757/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (VIII). (Mesa de
27 d'octubre del 2004).
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RGE núm. 6758/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció en matèria de consum (IX). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines dimensions està previst que tengui el futur
poliesportiu de l'Institut de Marratxí?

RGE núm. 6759/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de control de productes alimentaris (I). (Mesa de 27
d'octubre del 2004).
RGE núm. 6760/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de control de productes alimentaris (II). (Mesa de
27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6761/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de productes industrials. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6762/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de control de serveis (I). (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6763/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de control de serveis (II). (Mesa de 27 d'octubre del
2004).

Palma, a 18 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es pensen començar les obres del poliesportiu de
l'Institut de Marratxí i quin és el seu període d'execució?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 6764/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de control de serveis (III). (Mesa de 27 d'octubre
del 2004).

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.

RGE núm. 6765/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes a publicacions locals. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

Quan pensen que estarà en disposició d'usar-se la sala
d'actes de l'Institut de Marratxí?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

RGE núm. 6767/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a préstecs preferents per a inversions en
energies renovables. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 6768/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ajuts a propietaris dins parcs naturals. (Mesa
de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6769/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a pressuposts per ajuts 2004 a propietaris dins
espais naturals. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

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.
A qui correspon la dotació i la instalAlació de faroles a la
façana principal de l'Institut de Marratxí?

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 18 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de Presidència del Govern de les Illes Balears?
En cas afirmatiu, quin?

Quan començaran les obres de l'Escola de ses Cases Noves
a Marratxí i quan pensen que es podrà posar en funcionament
l'escola?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)

A la M esa 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 a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
A una pregunta parlamentària signada per aquest diputat
sobre els projectes de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per fer promoció de les empreses de Balears als
EEUU, el conseller respon que "aquest tipus de projectes es fan
mitjançant el CDEIB i qualsevol pregunta sobre el tema s'ha de
fer directament a l'esmentat consorci".
Atès que el CDEIB és un consorci vinculat orgànicament i
pressupostàriament a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, la resposta del conseller demostra el poc esperit de
colAlaboració amb el Parlament. Quan ens referim a projectes
de la conselleria, s'han d'entendre tots aquells projectes
finançats amb els pressuposts de la conselleria; el CDEIB no té
una secció pressupostària pròpia, sinó que depèn dels
pressuposts de la conselleria que li transfereix els fons prevists
en els pressuposts generals de la comunitat autònoma.
Li prec que, en el futur, en requerir informacions sobre la
seva conselleria, el conseller entengui que ens referim a la
conselleria i a les seves empreses públiques, organismes
autònoms i consorcis.
En el cas que ens ocupa reiteram la solAlicitud dels projectes
que té la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, les seves
empreses públiques, organismes autònoms i consorcis per tal de
fer promoció de les empreses i dels productes de Balears als
EEUU, especificant els objectius de cada projecte, les accions
a realitzar, les persones contractades per realitzar-lo i el
pressupost detallat..
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Presidència del G overn de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria de Presidència i Esports o
d'alguna de les empreses o dels instituts que en depenen? En
cas afirmatiu, quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria de Turisme o d'alguna de les
empreses o dels instituts que en depenen? En cas afirmatiu,
quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports o d'alguna de les empreses o dels instituts que en
depenen? En cas afirmatiu, quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria de Medi Ambient o d'alguna de
les empreses o dels instituts que en depenen? En cas afirmatiu,
quin?

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació? En cas afirmatiu, quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)

Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria d'Interior o d'alguna de les
empreses o dels instituts que en depenen? En cas afirmatiu,
quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
o d'alguna de les empreses o dels instituts que en depenen? En
cas afirmatiu, quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i

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 Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria de Treball i Formació o
d'alguna de les empreses o dels instituts que en depenen? En
cas afirmatiu, quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria d'Educació i Cultura o d'alguna
de les empreses o dels instituts que en depenen? En cas
afirmatiu, quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria d'Agricultura i Pesca o d'alguna
de les empreses o dels instituts que en depenen? En cas
afirmatiu, quin?
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Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A quins municipis s'ubicaran les escoles anunciades pel
conseller Fiol en el Pla d'infraestructures educatives?
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama de la Conselleria de Salut i Consum o d'alguna de
les empreses o dels instituts que en depenen? En cas afirmatiu,
quin?
Palma, a 18 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa 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 conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el Govern amb les declaracions que efectuà un
representant del grup turístic Barceló el passat 29 de setembre,
sobre la seva petició que no es construeixin més
urbanitzacions?
Palma, a 21 d'octubre del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa 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.
Quin calendari d'execució té previst per a la construcció de
cadascuna de les escoles del Pla d'infraestructures educatives?
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa 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 conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
D'acord amb la política del PP estatal de demanar plans
sanitaris per a immigrants, i que aquesta competència està
transferida, pensa el Govern de les Illes Balears elaborar un pla
sanitari per a immigrants a les Illes Balears?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 21 d'octubre del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Quina inversió té prevista per a cadascuna de les escoles
previstes en el Pla d'infraestructures educatives?
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa 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 conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
D'acord amb les declaracions de membres del Govern sobre
establir incentius fiscals i laborals per allargar la temporada
turística, quines mesures fiscals i laborals pensa emprendre el
Govern de les Illes Balears el 2004? I el 2005? Quan les pensa
emprendre? Amb quina dotació pressupostària?
Palma, a 21 d'octubre del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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 juliol del 2004.

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 conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
D'acord amb declaracions als mitjans de comunicació de
persones del sector turístic, el 25 de setembre passat, sobre que
hi sobraven places hoteleres, que se n'havien d'eliminar desenes
de milers: quantes places hoteleres creu el Govern que s'han
d'eliminar a cada illa?
Palma, a 21 d'octubre del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa 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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Dureta el mes de juliol del 2004.
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa 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.
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 juliol del 2004.
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa 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.

Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa 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.
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 juliol del 2004.
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa 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.
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 juliol del 2004.
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa 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.
Quin va ser el cost per a la realització de les consultes i/o
intervencions a l'Hospital de Son Dureta per personal del
centre, fora de l'horari laboral normal, "peonades", durant el
mes de juliol del 2004, distribuït per serveis?
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la M esa 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.
Quin va ser el cost per a la realització de les consultes i per
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 juliol
del 2004, distribuït per serveis?
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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Quins municipis han solAlicitat el servei de l'escola de pares
que gestiona o ha de gestionar l'ONG Acción Familiar de
Baleares?
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures ha pres la conselleria per iniciar les obres
de construcció del Centre terapèutic per a menors anunciat fa
mesos?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Quina és la relació concreta de treballs fets pel delegat de
Turisme a Menorca?
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la M esa 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 Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quantes famílies han solAlicitat el servei de l'escola de pares
que gestiona o ha de gestionar l'ONG Acción Familiar de
Baleares?
Palma, a 19 d'octubre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures ha pres el Govern per habilitar o construir
els centres de menors prevists a la Llei 5/2000, penal juvenil?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es constituirà el Consell assessor de Radiotelevisió
autonòmica IB3?

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 Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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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 empreses s'han presentat al contracte d'assistència
tècnica d'elaboració de documents divulgatius dels objectius de
la Conselleria de Medi Ambient i a quina empresa s'ha
contractat?

Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins centres educatius d'infantil, primària i secundària
tenen un nombre d'alumnes superior al que marca la normativa
i quants d'alumnes suposen a infantil, primària i secundària?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions concretes de vigilància i seguretat es
duran a terme a les zones declarades LIC i ZEPA per part del
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa 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.
Quins recursos s'han plantejat les ordres i els decrets del
Govern de les Illes Balears en matèria de personal i
normalització lingüística?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan, amb quins suports documentals (edició de material
divulgatiu) i amb quin pressupost durà a terme la campanya de
sensibilització ciutadana pel que fa a la Xarxa Natura 2000?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa 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.
Com valora el Govern de les Illes Balears la iniciativa del
seu president com a fundador del denominat "Eje de la
Prosperidad" (sols comunitats autònomes governades pel PP)?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es durà a terme l'exposició pública de les zones
declarades LIC, ZEPA per part del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa 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.
Pensa el Govern de les Illes Balears que el denominat "Eje
de la Prosperidad" (sols comunitats autònomes governades pel
PP) pot interpretar-se com un front popular (del Partit Popular)

BOPIB núm. 60 - 29 d'octubre del 2004
contra el Govern central? En cas negatiu, quines aportacions
positives durà a les Illes Balears?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Com justifica el Govern de les Illes Balears que el seu
president desviés fons europeus de reforestació a obres a
municipis del PP quan era el responsable del Ministeri de Medi
Ambient?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Entre els projectes d'inversió de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, es troba la construcció
de qualque auditori a les Illes Balears?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Pensa continuar amb l'extensió de la loteria el Govern de les
Illes Balears? A quins països? Amb quins objectius?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creu el Govern de les Illes Balears que l'extensió de la
Promotrot és beneficiosa per als ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Quin calendari maneja el G overn de les Illes Balears per
eliminar l'impost sobre successions i donacions o per reduir el
seu tipus impositiu?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Com ha calculat el Govern de les Illes Balears que seran
1.200 els contribuents beneficiats amb la futura rebaixa del
85% a les donacions que es produeixen per constituir o adquirir
una empresa?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Per què ha reduït la previsió de creixement econòmic el
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

2054

BOPIB núm. 60 - 29 d'octubre del 2004

A la M esa 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.
Per què exactament creu el president del Govern de les Illes
Balears que augmentarà la tendència dels ciutadans al litigi?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Quins convenis ha signat la Conselleria de Salut i Consum
amb les diferents associacions de consumidors i/o empresaris,
des del passat 1 de juliol del 2003?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa 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.
Estaria d'acord el Govern de les Illes Balears que els
candidats dels partits per ocupar càrrecs de rellevància a
institucions o a organismes públics se sotmetessin a
compareixences públiques prèvies en el Parlament de les Illes
Balears, com a exemple el/la director/a d'IB3?

Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de l'illa de Mallorca durant el primer trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BI)

Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Pensa presentar alguna iniciativa legislativa el Govern de
les Illes Balears en relació amb el projecte de llei realitzat pels
diputats del PP a Catalunya sobre avaluació prèvia
parlamentària de les vacants dels diferents òrgans
institucionals?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de l'illa de Mallorca durant el segon trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de l'illa de M allorca durant el tercer trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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BK)
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.
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Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de l'illa de Menorca durant el primer trimestre del
2004?
Palma, a 3 de juny del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BO)
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.
Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de les illes d'Eivissa i Formentera durant el segon
trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de l'illa de Menorca durant el segon trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BP)
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.
Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de les illes d'Eivissa i Formentera durant el tercer
trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de l'illa de Menorca durant el tercer trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de l'illa de Mallorca
durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes denúncies i/o reclamacions de consum,
desglossades per les diferents matèries, s'han presentat per als
ciutadans de les illes d'Eivissa i Formentera durant el primer
trimestre del 2004?

BR)
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 escrita.
Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de l'illa de M allorca
durant el segon trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de l'illa de Mallorca
durant el tercer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de l'illa de Menorca
durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de l'illa de Menorca
durant el segon trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de l'illa de Menorca
durant el tercer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de les illes d'Eivissa i
Formentera durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de les illes d'Eivissa i
Formentera durant el segon trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants expedients sancionadors de consum, desglossats per
les diferents matèries, s'han incoat arrel de les denúncies i/o
reclamacions presentades pels ciutadans de les illes d'Eivissa i
Formentera durant el tercer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de
consum incoats a l'illa de Mallorca, desglossades per les
diferents matèries, durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de
consum incoats a l'illa de Mallorca, desglossades per les
diferents matèries, durant el segon trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de
consum incoats a l'illa de Mallorca, desglossades per les
diferents matèries, durant el tercer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.
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A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de
consum incoats a l'illa de Menorca, desglossades per les
diferents matèries, durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de
consum incoats a l'illa de Menorca, desglossades per les
diferents matèries, durant el segon trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de
consum incoats a l'illa de Menorca, desglossades per les
diferents matèries, durant el tercer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
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.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de

2058

BOPIB núm. 60 - 29 d'octubre del 2004

consum incoats a les illes d'Eivissa i Formentera, desglossades
per les diferents matèries, durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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.
Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
a l'illa de Mallorca, durant el segon trimestre del 2004?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
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.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de
consum incoats a les illes d'Eivissa i Formentera, desglossades
per les diferents matèries, durant el segon trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
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.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum arrel dels expedients sancionadors de
consum incoats a les illes d'Eivissa i Formentera, desglossades
per les diferents matèries, durant el tercer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
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.
Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
a l'illa de Mallorca, durant el tercer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CM )
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.
Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
a l'illa de Menorca, durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

CJ)
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.
Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
a l'illa de Mallorca, durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CK)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
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.
Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
a l'illa de Menorca, durant el segon trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
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.
Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
a l'illa de Menorca, durant el tercer trimestre del 2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
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.
Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
a les illes d'Eivissa i Formentera, durant el primer trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
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.
Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
a les illes d'Eivissa i Formentera, durant el segon trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
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.
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a les illes d'Eivissa i Formentera, durant el tercer trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el resultat de l'informe del laboratori CICC en
relació amb les 15 mostres de foie gras i patés retirades per la
Conselleria de Salut i Consum durant el primer trimestre del
2004?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita..
Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Salut i Consum
del Govern de les Illes Balears en relació amb la mostra
incorrecta retirada el primer trimestre del 2004, relativa a les
galetes sense gluten?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el resultat de les campanyes de productes
industrials realitzades per la Conselleria de Salut i Consum
durant l'any 2004?

Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

Quantes i quines actuacions d'inspecció en matèria de
consum s'han dut a terme per la Conselleria de Salut i Consum
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el resultat de les campanyes de control de
serveis realitzades per la Conselleria de Salut i Consum durant
l'any 2004, en relació amb les empreses de lloguer de vehicles?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de convenis amb entitats bancàries, especificant
quines entitats bancàries s'han substituït per l'establiment de
préstecs preferents per a inversions en energies renovables i per
quin període de temps?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el resultat de les campanyes de control de
serveis realitzades per la Conselleria de Salut i Consum durant
l'any 2004, en relació amb la venda de vehicles de segona mà?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
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.
Ha realitzat la Conselleria de Salut i Consum durant l'any
2004 campanyes de control en relació amb els centres
d'estètica?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
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.
Quantes ajudes o subvencions, indicant a qui i l'import, ha
donat durant aquest any 2004 el Departament de Comunicació
del Govern de les Illes Balears a les publicacions locals de les
Illes Balears?
Palma, a 22 d'octubre del 2004.
La diputada:

Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan sortirà la convocatòria d'ajuts a propietaris de finques
que es troben dins els parcs naturals per al proper any 2005?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el pressupost destinat a ajuts a propietaris de
finques dins espais naturals protegits al llarg de l'any 2004?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 6787/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a calabruixada. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
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RGE núm. 6790/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mèrits professionals dels periodistes d'IB3. (Mesa de
27 d'octubre del 2004).
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Té previst la Conselleria d'Agricultura convocar una línia de
subvencions per palAliar els danys provocats per la calabruixada
al sector de l'hortalissa d'una àmplia zona del Pla de Mallorca?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

RGE núm. 6791/04, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria de borsins d'interins. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 6792/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
propostes a la Mesa de diàleg social. (Mesa de 27 d'octubre
del 2004).
RGE núm. 6793/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegats
territorial d'IB3. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6794/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
guardat als calaixos violentats. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
RGE núm. 6795/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
per al TAMIB per als propers anys. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).

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 Ple.
Quins són, a judici del Govern, els mèrits professionals dels
periodistes responsables d'IB3 a Menorca i a Eivissa i
Formentera?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 6796/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
"Economèstics". (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6797/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció turística a l'illa de Menorca. (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Està satisfet el conseller d'Interior de la convocatòria de dos
borsins d'interins que, d'entre altres irregularitats, donà un
termini de 4 hores per presentar la documentació requerida?

RGE núm. 6798/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment amb la declaració de servei públic dels vols entre
illes. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6799/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de
mediació familiar. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)

RGE núm. 6800/04, de l'Hble. Sra. Diputada M aria A.
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament del punt d'informació familiar. (Mesa de 27
d'octubre del 2004).
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines propostes van fer a la M esa de diàleg social la
vicepresidenta del Govern per propiciar més llocs de feina en
el sector turístic?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix a la consellera de Presidència que
els delegats territorials d'IB3 a M enorca i a Eivissa, hagin estat
condemnats jurídicament per organitzar campanyes de
desprestigi amb ànim difamatori?

anomenat "Economèstics" per a l'estalvi i racionalització del
consum energètic entre els particulars?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)

Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el conseller de Turisme que la promoció turística
que fa el Govern de les Illes Balears de l'illa de Menorca és
injusta i discriminatòria?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin expedient, que estava sent investigat per un inspector
de serveis, necessitava amb urgència la directora general de
Funció Pública, fins al punt de precedir a violentar els seus
calaixos?
Palma, a 26 d'octubre del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la M esa 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 oral davant Ple.
Considera el Govern de les Illes Balears que la programació
de vols entre illes per a la temporada d'hivern 2004-2005
presentada per les companyies aèries per a la seva aprovació
per part del Ministeri de Foment compleix amb la declaració de
servei públic?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

Quines són les previsions de la Conselleria de Treball i
Formació en relació amb el Tribunal d'arbitratge i mediació de
les Illes Balears (TAMIB) per als propers anys?

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa 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 oral davant Ple.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins resultats espera obtenir la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia amb la posada en marxa del programa

Quina valoració fa la consellera de Presidència i Esports
sobre el funcionament durant aquest any del programa de
Mediació Familiar?
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera de Presidència i Esports
sobre el funcionament del Punt d'informació familiar posat en
marxa fa uns mesos?
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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 previsions té la Conselleria de Salut i Consum
d'incrementar el nombre de professionals sanitaris d'atenció
primària per tal de fer front al creixement de la població de les
Illes Balears?

Palma, a 27 d'octubre del 2004.
La diputada:
Maria A. López i Oleo.

Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6666/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a gestió privada a serveis de Son Espases, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 27
d'octubre del 2004).

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 oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Salut i
Consum per afavorir l'ús racional dels medicaments?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

RGE núm. 6667/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a increment de professionals sanitaris d'atenció
primària, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

RGE núm. 6668/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ús racional de medicaments, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 27 d'octubre del
2004).
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6642/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del projecte de les obres de soterrament
del ferrocarril a Palma. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6663/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reprovació del conseller
d'Educació i Cultura. (Mesa de 27 d'octubre del 2004).
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 no
permanent de Salut.
Quins serveis de l'hospital que es vol construir a Son
Espases són susceptibles de gestió privada?
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El soterrament de les vies del ferrocarril a Palma, des de la
via de cintura fins a la Plaça d'Espanya, és una aspiració
compartida per la pràctica totalitat de les forces polítiques,
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entitats socials i opinió pública de la ciutat i de l'illa de
Mallorca i suposarà una innegable millora tant per al servei
ferroviari com per a la ciutat de Palma i, en particular, per als
veïns de les zones afectades.
Això no obstant, les obres poden suposar un seriós
inconvenient per a l'arrelament i l'extensió de la utilització del
tren, encara escassa tenint en compte les seves potencialitats, en
la mobilitat personal dels ciutadans residents a Mallorca si, tal
com està previst, durant l'execució de les obres es produeix una
suspensió de l'arribada del ferrocarril al km. 0 de la Plaça
d'Espanya. Tot i que es prevegin mecanismes de substitució,
com ara autobusos, de la terminal provisional fins a l'estació,
no hi ha dubte que aquesta situació, mantinguda durant un
període d'uns dos anys, és decididament dissuassòria. Suposaria
un pas enrera molt mal de rescabalar després en la utilització
del tren, amb inconvenients insuperables per a aquells que en
depenen en la seva mobilitat personal i dificultats per a la
substitució progressiva del cotxe privat.
Tècnicament les obres de soterrament són perfectament
compatibles amb el manteniment de la línia fins a la Plaça
d'Espanya. Sense dubte el manteniment del km. 0 actual
presenta avantatges que compensen àmpliament el possible
increment de costs (increment que, en qualsevol cas, s'hauria de
disminuir amb el cost, gens menyspreable, dels autobusosllançadera substitutius).
D'altra banda, el soterrament del ferrocarril a Palma suposa
la recuperació dels terrenys actualment ocupats per les vies per
a altres usos que poden millorar molts d'elements de l'estructura
de la ciutat i dels seus equipaments.
Actualment, les vies xapen la ciutat i condicionen
negativament la comunicació i la permeabilitat de la xarxa
urbanística, i suposen seriosos inconvenients en la qualitat de
vida dels veïns, tant pel que fa als renous i a les vibracions com
a la seva mobilitat. El nou espai, un ample corredor des de
l'actual Parc de les Estacions fins a la via de cintura, permet
solució de diversos problemes alhora. Primer, enriquir l'escassa
dotació de zones verdes i zones per a vianants de la ciutat de
Palma i, en particular, dels barris afectats; en segon lloc,
permetre que els autobusos de servei públic interurbà disposin
d'un enllaç entre la Pla d'Espanya i la via de cintura que millori
de manera considerable els temps dels seus desplaçaments. Cal
tenir en compte que en l'actualitat una bona part del temps dels
trajectes dels autobusos interurbans es consumeix entre l'estació
i la via de cintura. Una sortida i una entrada ràpides i sense
entrebancs milloraria la seva competitivitat i suposaria un
impuls important a la utilització d'aquest sistema de transport
públic. En tercer lloc, s'hi podria introduir una evident millora
en la connectivitat transversal de la xarxa urbana de la ciutat,
sense sacrificar la vocació de zona verda i de corredor per al
transport públic del nou espai.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
següent la proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar totalment l'actual projecte de soterrament del
ferrocarril a Palma, per tal de garantir la continuïtat del servei
ferroviari mentre s'executen les obres.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
acordar amb l'Ajuntament de Palma una reconsideració del
projecte del carrer Jacint Verdaguer.
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
La portaveu:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La gestió duta a terme pel conseller Fiol al front de la
Conselleria d’Educació i Cultura s’ha caracteritzat, des de
l’inici de la legislatura, per l’enfrontament amb els docents i la
majoria de la comunitat educativa i pel foment d’un, fins
aleshores, inexistent conflicte lingüístic, el menyspreu a la Llei
de Normalització Lingüístic i la incapacitat manifesta per fer
front als autèntics problemes del sistema educatiu públic de les
Illes Balears.
Algunes mostres de la seva actitud són:
-La peregrina idea de celebrar referèndums per a l’elecció
de la llengua vehicular dels centres escolars.
-La dissolució de la Junta Avaluadora de Català.
-La incapacitat per completar les plantilles dels centres
escolars, per disminuir les ràtios professor/alumne, o per
programar i executar la construcció dels centres escolars
necessaris.
-L’aprovació del decret d’admissió de l’alumnat que permet
la puntuació a discreció dels centres.
-L’aprovació de l’ordre que ha possibilitat que en una
mateixa aula l’educació infantil o de primer cicle d’educació
primària es realitzi simultàniament l’ensenyament en llengua
catalana i castellana.
Però, sens dubte, la última mostra de la irresponsabilitat
d’aquest conseller ha estat la més greu i ha posat amb molt
serioses dificultats als instituts de les nostres illes.
Es tracta del no ingrés de les dotacions econòmiques
corresponents a l’últim quadrimestre de l’any (que normalment
s’abonaven abans de l’1 de setembre) i que són imprescindibles
per a què els centres puguin iniciar amb seguretat el curs
escolar.
Aquest fet insòlit, que ha succeït per primera vegada a la
nostra comunitat, ha deixat en una situació molt difícil als
instituts de les nostres illes que no saben si podran fer front a
les despeses ordinàries d’aigua, llum, telèfon, calefacció o
material d’oficina. En alguns casos ha suposat la impossibilitat
de comptar amb material imprescindible per a la tasca docent.
Davant d’aquest fet gravíssim la conselleria, i el seu titular,
han restat desapareguts sense donar cap explicació a l’opinió
pública, ni als equips directius dels centres. Davant les
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

preguntes parlamentàries dels grups de l’oposició ha hagut de
reconèixer aquest fet, atribuint-lo a la necessitat de nodrir el
fons de contingència amb partides pressupostàries de la seva
conselleria, al mateix temps que anunciava una incorrecte
voluntat d’obtenir crèdits pressupostaris en un termini de temps
indeterminat per fer front a les obligacions que té desateses des
de fa quasi dos mesos.
Per tot això, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears reprova la gestió del
conseller d’Educació i Cultura, Sr. Francesc Fiol, i reclama del
President del Govern la seva substitució per una persona
responsable que pugui desenvolupar amb dignitat i
responsabilitat la funció de conseller d’Educació i Cultura,
sense enfrontament amb els colAlectius educatius, i amb
l’objectiu de millorar les condicions educatives de tots els
infants de les nostres illes.
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Ordre de Publicació
C)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes al efectes de la
tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 5/2000,
de 21 de juny, de subvencions (RGE núm. 6683/04).
Oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, la Mesa, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta,
de dia 27 d'octubre del 2004, acordà d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació del projecte de llei de
referència, publicat en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

4. INFORMACIONS
3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3512/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6611/04, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acceptà la
retirada de la proposició no de llei de referència, relativa a
regulació del model hoteler "tot inclòs", publicada al BOPIB
núm. 44, de 4 de juny d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
5869/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6660/04, presentat pel Govern de les Illes Balears, i acceptà la
retirada de la solAlicitud de compareixença de referència, del
conseller d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre les ajudes destinades al
Concello de Camariñas, publicada al BOPIB núm. 55, d'1
d'octubre d'enguany.

Ordre de Publicació
A)
Canvis a les comissions d'Hisenda i Pressuposts i
d'Economia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6678/04, del Grup Parlamentari Socialista, i restà assabentada
dels canvis següents:

* Comissió d'Hisenda i Pressuposts:
El Sr. Andreu Crespí i Plaza substitueix el Sr. Valentí
Valenciano i López.
* Comissió d'Economia:
El Sr. Valentí Valenciano i López substitueix el Sr. Andreu
Crespí i Plaza.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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