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CN) RGE núm. 7126/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació de

voluntaris de protecció civil. 2161

CO) RGE núm. 7127/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos per a

policies locals i voluntaris de protecció civil. 2161

CP) RGE núm. 7128/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pendents

de Galícia. 2161

CQ) RGE núm. 7129/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlaboració

amb la UIB per a les oposicions. 2161

CR) RGE núm. 7130/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient que

motivà la ruptura de caixons. 2161
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CS) RGE núm. 7131/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs per al

subministrament de bitllets. 2161

CT) RGE núm. 7132/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serigrafies

dipositades a Sa Nostra. 2161

CU) RGE núm. 7133/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

superiors a 30.000 euros. 2161

CV) RGE núm. 7134/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves d'aptitud

per a policia local. 2162

CX) RGE núm. 7135/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les proves

d'aptitud per a policia local. 2162

CY) RGE núm. 7136/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a legalitat del curs

de policia local. 2162

CZ) RGE núm. 7137/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors dels

cursos de policia local de Palma. 2162

DA) RGE núm. 7138/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors dels

cursos de policia local de Menorca. 2162

DB) RGE núm. 7139/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors dels

cursos de policia local d'Eivissa. 2162

DC) RGE núm. 7140/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preu de l'hora

de classe del professorat de l'IBSP. 2162

DD) RGE núm. 7141/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles per

a la policia local. 2163

DE) RGE núm. 7142/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motos

aquàtiques. 2163

DF) RGE núm. 7143/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació de la

Conselleria d'Interior i el Sr. Vellibre. 2163

DG) RGE núm. 7144/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a explicacions

sobre Galícia. 2163

DH) RGE núm. 7145/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que

es presentaren a la borsa d'interins. 2163

DI) RGE núm. 7146/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de

menors. 2163

DJ) RGE núm. 7147/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fundació contra

la violència de gènere. 2163

DK) RGE núm. 7161/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a certificats

en normes ISO o EMAS. 2164

DL) RGE núm. 7162/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre

d'estudis i formació d'oficis artesans. 2164

DM) RGE núm. 7163/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ubicació

del centre d'estudis i formació d'oficis artesans. 2164

DN) RGE núm. 7164/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla

sectorial d'energia. 2164
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DO) RGE núm. 7165/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ubicació

de l'Escola de Comerç. 2164

DP) RGE núm. 7166/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla

d'estudis de l'Escola de Comerç. 2164

DQ) RGE núm. 7167/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes

de l'Escola de Comerç. 2164

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 7030/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

potenciació de la sobrassada als EEUU. 2165

B) RGE núm. 7200/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a depuradora de Vila, Eivissa. 2165

C) RGE núm. 7205/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conferència

de presidents. 2165

D) RGE núm. 7206/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació

de les Illes Balears a l'Eurorregió. 2165

E) RGE núm. 7207/04, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sinistralitat laboral

a Eivissa. 2166

F) RGE núm. 7208/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de

desestacionalització turística. 2166

G) RGE núm. 7210/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IPC a prestacions i

pensions amb finançament mixt. 2166

H) RGE núm. 7211/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pisos de

lloguer per a les dones que han patit violència domèstica. 2166

I) RGE núm. 7212/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció exterior del vi.

2166

J) RGE núm. 7213/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

conferència de presidents autonòmics. 2166

K) RGE núm. 7214/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment

dels compromisos adquirits amb la Conselleria d'Educació per part del Ministeri d'Educació. 2166

L) RGE núm. 7215/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la fira World

Travel Market. 2167

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 6989/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a testament vital. 2167

B) RGE núm. 7034/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del Consell de dones de les Illes Baelars. 2167

C) RGE núm. 7035/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borses d'interins publicades al BOIB de dia 21 d'octubre del

2004. 2167

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 6990/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitat de farmàcia a les residències d'ancians de Menorca.

2168

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
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A) A la Pregunta RGE núm. 2771/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a plans d'actuació

respecte de zones LIC i ZEPA. 2168

B) A la Pregunta RGE núm. 3059/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a actuacions de reforestació.

2169

C) A la Pregunta RGE núm. 3155/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a dèficit a RTVIB primer

any. 2169

D) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3199/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures per complir el Protocol de Kioto. 2169

E) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3237/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Ramon i Juan, relativa a estudis sobre l'ampliació de la carretera Eivissa-Aeroport. 2170

F) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3238/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Ramon i Juan, relativa a preu de les expropiacions del conveni de carreteres. 2170

G) A la Pregunta RGE núm. 3298/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a ajudes a propietaris

de les finques excloses dels parcs naturals. 2170

H) A la Pregunta RGE núm. 3371/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a criteris per incloure

els propietaris als parcs naturals. 2170

I) A la Pregunta RGE núm. 3550/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a peonades quirúrgiques a

Menorca. 2170

J) A les Preguntes RGE núm. 3757/04-3761/04, 3771/04-3775/04 i 3785/04-3799/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascón i Mir, relatives a intervencions a Son Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital de Can Misses i a l'Hospital

Verge del Toro; a llista d'espera a Son Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital de Can Misses i a l'Hospital Verge

del Toro; a llista d'espera quirúrgica, a consulta i de proves diagnòstiques. 2171

K) A la Pregunta RGE núm. 3764/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada

extraordinària a Son Dureta. 2171

L) A la Pregunta RGE núm. 3765/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada

extraordinària a Son Llàtzer. 2171

M) A la Pregunta RGE núm. 3768/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada

extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. 2171

N) A la Pregunta RGE núm. 3776/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera

a Son Dureta. 2171

O) A la Pregunta RGE núm. 3777/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera

a Son Llàtzer. 2172

P) A la Pregunta RGE núm. 3778/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera

a l'Hospital de Manacor. 2172

Q) A la Pregunta RGE núm. 3779/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera

a l'Hospital de Can Misses. 2172

R) A la Pregunta RGE núm. 3780/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera

a l'Hospital Verge del Toro. 2172

S) A la Pregunta RGE núm. 3781/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consultes

fora d'horari laboral. 2172

T) A la Pregunta RGE núm. 3783/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o intervencions

a Son Dureta. 2172

U) A la Pregunta RGE núm. 3800/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.

2172
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V) A la Pregunta RGE núm. 4003/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a programa de detecció

precoç del càncer de mama. 2173

X) A la Pregunta RGE núm. 4004/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a participants en el

programa de detecció precoç del càncer de mama. 2173

Y) A la Pregunta RGE núm. 4047/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a sòl industrial.

2173

Z) A la Pregunta RGE núm. 4372/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a concerts per a

la promoció de les Illes Balears. 2173

AA) A la Pregunta RGE núm. 4373/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a despeses per

concerts. 2173

AB) A la Pregunta RGE núm. 4374/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a quantitat

d'artistes als quals s'han ofert aquests concerts. 2173

AC) A les Preguntes RGE núm. 4489/04-4503/04, 4507/04 i 4509/04-1513/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, relatives a llista d'espera quirúrgica, llista d'espera a consulta, llista d'espera de proves diagnòstiques, consultes i/o intervencions

de Son Dureta, intervencions a Son Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital de Can Misses i a l'Hospital Verge del

Toro. 2174

AD) A la Pregunta RGE núm. 4504/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.

2174

AE) A la Pregunta RGE núm. 4611/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a visita al teatre eròtic

Rasputín. 2174

AF) A la Pregunta RGE núm. 4612/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a mesures de

fiscalització de despeses. 2174

AG) A la Pregunta RGE núm. 4613/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a despeses del viatge

de promoció a Moscou. 2174

AH) A la Pregunta RGE núm. 4614/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a resultats de la visita

a Moscou. 2174

AI) A la Pregunta RGE núm. 4619/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a investigació sobre

la desaparició dels documents sobre el quadre de Goya. 2175

AJ) A la Pregunta RGE núm. 4620/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a mesures a prendre

sobre la desaparició dels documents sobre el quadre de Goya. 2175

AK) A la Pregunta RGE núm. 4751/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a invasió de domini públic

per obres. 2175

AL) A la Pregunta RGE núm. 4774/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedició oficial a

Moscou. 2175

AM) A la Pregunta RGE núm. 4775/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a persones no membres

de l'expedició oficial a Moscou. 2175

AN) A la Pregunta RGE núm. 4776/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ingressos mensuals de

Costa Nord. 2175

AO) A la Pregunta RGE núm. 4777/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost del personal

contractat a Costa Nord. 2175

AP) A la Pregunta RGE núm. 4778/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ingrés de 114.459,94

euros. 2175

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4779/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses de

manteniment de Costa Nord. 2176
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AR) A la Pregunta RGE núm. 4780/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a recaptació per visites

a Costa Nord. 2176

AS) A la Pregunta RGE núm. 4781/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost dels concerts o

actuacions a Costa Nord. 2176

AT) A la Pregunta RGE núm. 4782/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ingressos per concerts

o actuacions a Costa Nord. 2176

AU) A la Pregunta RGE núm. 4783/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a entrades venudes a

Costa Nord per concerts o actuacions. 2176

AV) A la Pregunta RGE núm. 4784/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a invitacions repartides

per assistir a concerts a Costa Nord. 2176

AX) A la Pregunta RGE núm. 4785/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost per tots els

conceptes de Costa Nord. 2176

AY) A la Pregunta RGE núm. 4786/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a empresa pública

d'adscripció de Costa Nord. 2177

AZ) A la Pregunta RGE núm. 4787/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a regals fets per persones

relacionades amb Costa Nord. 2177

BA) A la Pregunta RGE núm. 4788/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a revocació de la clausura

de l'Hotel Bahía Park. 2177

BB) A la Pregunta RGE núm. 4789/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mecanisme administratiu

per revocació de la clausura de l'Hotel Bahía Park. 2177

BC) A la Pregunta RGE núm. 4853/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a aportacions al Consell

de Menorca per a recursos sociosanitaris i assistencials. 2177

BD) A la Pregunta RGE núm. 4964/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a professors que han

impartit els cursos de gestió d'emergències. 2177

BE) A la Pregunta RGE núm. 4967/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats pel

conseller d'Interior a Madrid. 2177

BF) A la Pregunta RGE núm. 4970/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a aspirants al curs de

policia turística. 2178

BG) A la Pregunta RGE núm. 4973/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obres de millora i

manteniment realitzades a la Conselleria d'Interior. 2178

BH) A les Preguntes RGE núm. 5304/04, 5306/04-5310/04 i, 5320/04-5344/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, relatives a consultes i/o intervencions a Son Dureta, intervencions a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital de Can

Misses, a l'Hospital Verge del Toro, a llista d'espera a Son Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a Can Misses, a Verge del

Toro, a exclusions de llista d'espera a Son Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a Can Misses, a Verge del Toro, a llista

d'espera quirúrgica, a consulta i de proves diagnòstiques. 2178

BI) A la Pregunta RGE núm. 5348/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a habitatges de

lloguer a Son Gibert. 2178

BJ) A la Pregunta RGE núm. 5378/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a control del

tot inclòs. 2178

BK) A la Pregunta RGE núm. 5379/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a activitats

ilAlegals en apartaments turístics. 2179

BL) A la Pregunta RGE núm. 5409/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obres adjudicades per

valor superior a 300.000 euros per la Conselleria d'Obres Públiques. 2179
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BM) A la Pregunta RGE núm. 5410/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obres adjudicades que

han resultat per valor superior a 3000.000 euros. 2179

BN) A la Pregunta RGE núm. 5411/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obres adjudicades

mitjançant el sistema de pagament per administració. 2179

BO) A les Preguntes RGE núm. 5415/04 i 5422/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a factures

dels viatges per la colAlaboració amb l'Ajuntament de Camariñas i a factures i despeses relacionades amb els viatges a Camariñas.

2179

BP) A la Pregunta RGE núm. 5416/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ocultació d'informació

per part del director general d'Emergències. 2179

BQ) A les Preguntes RGE núm. 5417/04, 5418/04 i 5419/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives

a factures relacionades amb els viatges a Camariñas, fotocòpies de les factures relacionades amb els viatges a Camariñas. 2180

BR) A la Pregunta RGE núm. 5420/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunió amb representants

de mitjans de comunicació. 2180

BS) A la Pregunta RGE núm. 5421/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a resposta a preguntes.

2180

BT) A les Preguntes RGE núm. 5427/04 i 5428/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a documents

mostrats a la Comissió d'Assumptes Institucionals i a ocultació de documents mostrats en aquesta comissió, respectivament. 2180

BU) A la Pregunta RGE núm. 5442/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a participació

econòmica de la Conselleria de Turisme en el XX Trofeu Almirall Comte de Barcelona. 2180

BV) A la Pregunta RGE núm. 5444/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a participació

econòmica de les conselleries en el Consorci pel desenvolupament econòmic de les Illes Balears. 2180

BX) A la Pregunta RGE núm. 5486/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a projectes

subvencionats el 2003 als ajuntaments. 2180

BY) A les Preguntes RGE núm. 5612/04-5614/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a propietari

de l'allotjament de Menorca, mitjà de transport a Menorca i propietari del mitjà de transport a Menorca, respectivament. 2181

BZ) A la Pregunta RGE núm. 5813/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a persones contractades

per l'Ibatur. 2181

4. INFORMACIONS

A) Canvi de portaveu titular del Grup Parlamentari Socialista. 2181
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm.

5172/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a model de gestió dels centres sanitaris i sociosanitaris.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan.

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

Sra. Consellera de Salut i Consum, Aina Maria Castillo i

Ferrer.

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

Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, l'Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir, del Grup

Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Miquel Munar i Cardell, del

Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Miquel Ramon

i Juan i l'Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6645/04,

de l'Hble. Sra. Diputada  Carolina Torres i Cabañero, del Grup

Parlamentari Popular, relativa al compliment del conveni signat

amb la Generalitat de Catalunya en relació a la reciprocitat de

les emissions de les televisions autonòmiques. (BOPIB 58 de

22 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6643/04,

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

Grup Parlamentari Popular, relativa a freqüències per a les

emissions de la televisió autonòmica de les Illes Balears IB3.

(BOPIB 58 de 22 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 60 de 29

d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6793/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a delegats territorials d'IB3.

(BOPIB 60 de 29 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6791/04,

de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de borsins

d'interins. (BOPIB 60 de 29 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 9 de novembre 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 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6796/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a programa "Economèstics".

(BOPIB 60 de 29 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

i Energia.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6799/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a programa de mediació familiar.

(BOPIB 60 de 29 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 9 de novembre 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 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6800/04,

de l'Hble. Sra. Diputada Aina López i Oleo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a funcionament del punt

d'informació familiar. (BOPIB 60 de 29 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 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6787/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a calabruixada.

(BOPIB 60 de 29 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.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 60 de 29

d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

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

Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6792/04,

de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a propostes a la Mesa de

Diàleg Social. (BOPIB 60 de 29 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 60 de 29 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6794/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a expedient guardat als

calaixos violentats. (BOPIB 60 de 29 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 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, rebutjà les esmenes a la totalitat, de

devolució, RGE núm. 5578/04, 5639/04 i 5751/04, dels Grups

Parlamentaris d'Esquerra Unida i Els Verds, Socialista i PSM-

Entesa Nacionalista, respectivament, al Projecte de llei RGE

núm 4232/04, sobre drogodependències i altres addiccions a les

Illes Balears. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 6700/04,

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'ajudes. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

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

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Punts 2, 3 i 4:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 6795/04.

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

2 de novembre del 2004, atès l'escrit RGE núm. 6952/04,

presentat pel Govern de les Illes Balears, quedà ajornada la

pregunta de referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Jaume

Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa  a

previsions per al Tribunal d'arbitratge i mediació de les Illes

Balears (TAMIB), publicada al BOPIB núm. 60, de 29

d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre

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

RGE núm. 4370/04, relativa a plus d'insularitat dels

funcionaris de l'Estat a les Illes Balears, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

a equiparar el plus d'insularitat de tots els funcionaris de l'Estat

amb destí a les Illes Balears, amb els dels destinats a les Illes

Canàries."

A la seu del Parlament, 27 d'octubre del 2004.

El secretari:

Fernando Rubio i Aguiló.

La presidenta:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 2004, procedí

a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

6231/04, relativa a l'aeroport de Son Sant Joan, i quedà

aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1.a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a demanar formalment al Govern de l'Estat l'inici

de negociacions per tal d'aconseguir la participació del Govern,

dels consells i dels ajuntaments en la gestió dels aeroports de

les Illes Balears.

b) La proposta del Govern inclourà la representació dels agents

econòmics i socials en els òrgans de gestió aeroportuària, que,

en qualsevol cas, serà una gestió pública.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'empresa AENA

a compensar, econòmicament o amb inversions, els nuclis

urbans afectats per l'activitat aeroportuària."

A la seu del Parlament, 27 d'octubre del 2004.

El secretari:

Antoni Marí i Tur.

La presidenta:

Assumpta Vinent i Barceló.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE

núm. 5826/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

valoració de l'escurçament de la temporada turística. (BOPIB

núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE

núm. 5827/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

fòrum alternatiu del pla de màrqueting. (BOPIB núm. 55 d'1

d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 2004, debaté la Pregunta RGE

núm. 5828/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

macrofesta de la World Travel Market. (BOPIB núm. 55 d'1

d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 2004, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 6231/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a soterrament

de les vies i futur parc de les estacions de Palma. (BOPIB núm.

57 de 15 d'octubre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 2004, rebutjà els

Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 6231/04, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

l'aeroport de Son Sant Joan. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre

del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

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

Punt 2:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

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

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 2004, rebutjà la Proposició no

de llei RGE núm. 3497/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conducta deslleial del conseller de Turisme. (BOPIB

núm. 44 de 4 de juny del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la

coordinació de policies locals. (RGE núm. 4406/04).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del

2004, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller

d'Interior qui, acompanyat del director general d'Emergències,

del director general d'Interior, de la directora general de Funció

Pública, de la secretària general, del cap de gabinet i de

l'assessor tècnic, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 10 de novembre del 2004, d'acord amb els articles 125 i

següents del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la

Proposició de llei RGE núm. 7174/04, del Grup Parlamentari

Socialista, de modificació de la Llei 18/2001, de 19 de

desembre, de parelles estables.

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

 D'acord amb el previst als articles 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició de llei següent:

modificació de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles

estables.

Palma, 8 de novembre del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE M ODIFICACIÓ DE LA

LLEI 189/2001, DE 19 DE DESEMBRE, 

DE PARELLES ESTABLES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La convivència estable entre dues persones, amb

independència de la seva orientació sexual, és una realitat

acceptada amb tota normalitat per la societat actual.

Hi ha texts legals que ja responen a aquesta nova concepció

de família en els quals s'intenta igual els drets de les parelles

estables amb els de les unides per matrimoni civil.

La nostra constitució cita expressament que ningú no podrà

ser discriminat per motius de raça, sexe o religió, i, per tant, és

obligació dels poders públics promoure les condicions

necessàries perquè la llibertat i la igualtat de cada persona

siguin reals i efectives.

La convivència d'infants en famílies de parelles

homosexuals és una realitat des de fa temps tant a altres països

com al nostre, sense que en cap cas no s'hagi demostrar que hi

ha cap influència negativa ni cap tipus de trastorn o deficiència

en la seva educació o en el seu desenvolupament psicosocial.

Addició d'un nou article

"Article 7 bis

Els membres de les parelles estables podran adoptar infants

de forma conjunta en igualtat de drets i deures que les parelles

unides per matrimoni civil."

Disposició final

La present llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació

al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6975/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les

Illes Balears. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el conseller

d'Educació i Cultura sobre la política educativa del Govern de

les Illes Balears.

Des de l'inici de l'actual legislatura, la Conselleria

d'Educació i Cultura ha impulsat una sèrie de mesures que han

generat confusió i malestar en el si de la comunitat educativa.

Així mateix, l'absència d'una línia d'actuació clara ha

incrementat el sentiment de desorientació entre els ensenyants

de les Illes Balears, per tot això el Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista presenta la següent interpelAlació adreçada

al conseller d'Educació i Cultura:

Sobre la política educativa del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 2 de novembre del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7149/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, derivada de la InterpelAlació RGE núm.

5172/04, relativa a model de gestió dels centres sanitaris i

sociosanitaris. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds presenta, subsegüent a la

InterpelAlació RGE núm. 5172/04, relativa a model de gestió

dels centres sanitaris i sociosanitaris, la moció següent.

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

Illes Balears a millorar la gestió del sistema públic de salut,

racionalitzant els seus recursos i deixant com a última opció la

concertació de serveis amb centres privats.

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

Illes Balears a renunciar a la creació de noves fundacions per

gestionar els hospitals de la comunitat, ja que l’experiència

indica que aquesta fórmula de gestió no ha suposat cap millora

en relació als hospitals gestionats segons el model tradicional.



2144 BOPIB núm. 62 -  12 de novembre del 2004

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

Illes Balears a revertir les fundacions hospitalàries a Manacor

i Son Llàtzer al model tradicional de gestió del sistema

nacional de salut.

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

Illes Balears a acreditar i inspeccionar els hospitals i clíniques

privades tot exigint indicadors de qualitat equiparables als

hospitals públics, especialment aquells que estiguin concertats

per atendre pacients derivats per l’ib-salut.

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

Illes Balears a iniciar de manera immediata la construcció del

nou Hospital de Son Dureta amb finançament i gestió

íntegrament pública.

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

Illes Balears a assegurar, a l’àmbit de les seves competències,

la gestió pública, basada en criteris de necessitat social, de totes

les residències per a majors construïdes amb fons públics i/o en

terrenys de titularitat pública.

Palma, a 5 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7001/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a actuacions al PIER. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7002/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a pressupost per a ajudes per a energies

renovables. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7003/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a solAlicituds d'ajudes per a instalAlacions

d'energies renovables. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7004/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a actuacions al projecte Life Posidònia. (Mesa

de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7005/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a actuacions al projecte Life Posidònia,

Conselleria d'Agricultura i Pesca. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7043/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

responsables d'IB3 a Menorca i a Eivissa. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7044/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

campanya difamatòria. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7045/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cessament de responsables d'IB3 a Menorca i a Eivissa. (Mesa

de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7046/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cercar

informació sobre directius condemnats. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7047/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recerca

de precedents judicials de condemnats per difamació. (Mesa de

10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7048/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

manifestacions entorn a la conferència de presidents. (Mesa de

10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7049/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

presentació del nou REB. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7050/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

autorització per endeutament. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7051/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

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

pressuposts. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7052/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

inversions en el pressupost per al 2005. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7053/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7054/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions fora d'horari laboral normal. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7055/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes

i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7056/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions i consulta fora de centre. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).
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RGE núm. 7057/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Dureta. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7058/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7059/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7060/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7061/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7062/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats de Menorca. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7063/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7064/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa

de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7065/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa

de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7066/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de

Manacor. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7067/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Can

Misses. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7068/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Verge del

Toro. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7069/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats de Menorca. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7070/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7071/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Dureta. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7072/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7073/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7074/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7075/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7076/04, 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 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7077/04, 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 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7078/04, 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 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7079/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7080/04, 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 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7081/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7082/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7083/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 10 de novembre del 2004).
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RGE núm. 7084/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7085/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7086/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7087/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7088/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7089/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7090/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7091/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7092/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7093/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7094/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7095/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7096/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7097/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7098/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respostes

a preguntes. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7099/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data en la

qual varen ser ingressats els doblers retirats per un funcionari.

(Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7100/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respostes

a peticions de documentació. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7101/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers

guardats a la Conselleria d'Interior. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7102/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persona

que va anulAlar el compte a Sa Nostra. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7103/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

sancionador al funcionari que va tancar el compte a Sa

Nostra. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7104/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi

d'ubicació del Servei de joc. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7105/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bitllets

d'avió amb destí a Madrid. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7106/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments al professorat de l'EBAP. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7107/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat

al nou edifici de l'EBAP. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7108/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

instruccions al tribunal de selecció d'aspirants a policies.

(Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7109/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

condicions dels alumnes del curs de policia turística. (Mesa de

10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7110/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

constància de la manipulació de factures. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7111/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers

de les serigrafies. (Mesa de 10 de novembre del 2004).
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RGE núm. 7112/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borsa

d'interins. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7113/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

presentació d'instàncies de la borsa d'interins. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7114/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

presentació d'instàncies de la borsa d'interins a Menorca i

Eivissa. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7115/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instàncies

presentades des de Menorca. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7116/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instàncies

presentades des d'Eivissa. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7117/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instàncies

presentades des de Formentera. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7118/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instàncies

presentades des de Mallorca. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7119/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats

a l'Hotel Valparaíso. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7120/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

Nadal. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7121/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal

de la Conselleria d'Interior. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7122/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

a la persona que va forçar els calaixos. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7123/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a banys a

les noves instalAlacions de l'EBAP. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7124/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs

per a jardineria. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7125/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

documentació de les serigrafies de Galícia. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7126/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació

de voluntaris de protecció civil. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7127/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos per

a policies locals i voluntaris de protecció civil. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7128/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures

pendents de Galícia. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7129/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

colAlaboració amb la UIB per a les oposicions. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7130/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

que motivà la ruptura de caixons. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7131/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs

per al subministrament de bitllets. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7132/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serigrafies

dipositades a Sa Nostra. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7133/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

superiors a 30.000 euros. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7134/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves

d'aptitud per a policia local. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7135/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les

proves d'aptitud per a policia local. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7136/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a legalitat

del curs de policia local. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7137/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors

dels cursos de policia local de Palma. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7138/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors

dels cursos de policia local de Menorca. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7139/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors
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dels cursos de policia local d'Eivissa. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7140/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

l'hora de classe del professorat de l'IBSP. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7141/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles

per a la policia local. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7142/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motos

aquàtiques. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7143/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

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

la Conselleria d'Interior i el Sr. Vellibre. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7144/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

explicacions sobre Galícia. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7145/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones

que es presentaren a la borsa d'interins. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7146/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres

de menors. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7147/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

fundació contra la violència de gènere. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7161/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a certificats en normes ISO o EMAS. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7162/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a centre d'estudis i formació d'oficis artesans. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7163/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ubicació del centre d'estudis i formació d'oficis artesans.

(Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7164/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a Pla sectorial d'energia. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7165/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ubicació de l'Escola de Comerç. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7166/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a pla d'estudis de l'Escola de Comerç. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7167/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a alumnes de l'Escola de Comerç. (Mesa de 10 de novembre

del 2004).

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions s'han duit a terme en el Pla d'impuls de

les energies renovables (PIER) del Govern fins a l'actualitat?

Palma, a 2 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pressupost s'ha destinat a les ajudes directes per a

inversions en instalAlacions d'energies renovables aquest any?

Palma, a 2 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds d'ajudes directes per a inversions en

instalAlacions d'energies renovables s'han realitzat, en la

convocatòria d'enguany, i quantes ajudes s'han admès o s'han

duit a terme?

Palma, a 2 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions concretes ha duit a terme la Conselleria

de Medi Ambient pel desenvolupament del projecte Life

Posidònia al llarg de l'any 2004 fins a l'actualitat?

Palma, a 2 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions concretes ha duit a terme la Conselleria

d'Agricultura i Pesca per al desenvolupament del projecte Life

Posidònia al llarg de l'any 2004 fins a l'actualitat?

Palma, a 2 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu el Govern de les Illes Balears que la condemna

judicial de diversos periodistes a l'Estat espanyol justifica el

manteniment als seus càrrecs als responsables d'IB3 a Menorca

i a Eivissa i Formentera?

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu el Govern de les Illes Balears que l'organització d'una

campanya de difamació i mentides contra càrrecs públics és un

mèrit prioritari per nomenar els responsables d'IB3 a Menorca

i a Eivissa i Formentera?

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears cessar dels seus càrrecs

als responsables d'IB3 a Menorca i a Eivissa i Formentera

després de la seva condemna judicial per difamació?

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones ha dedicat o dedica el Govern de les Illes

Balears a cercar informació sobre directrius de mitjans de

comunicació públics que haguessin estat condemnats per

difamació? Si n'és el cas, especificau-ne els noms i els càrrecs.

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost ha suposat a l'erari de la comunitat autònoma la

recerca de precedents judicials de condemnats per difamació?

Especificau-ne el cost aproximat i les partides pressupostàries

afectades.

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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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.

Com explica el Govern de les Illes Balears el fet que alguns

dels seus membres consideri la Conferència de presidents una

pagesada i, en canvi, el president del Govern de les Illes

Balears manifesti que és una bona iniciativa?

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com valora el Govern de les Illes Balears la reacció de la

resta de presidents de comunitats autònomes quan el seu

president presentà a la Conferència de presidents el reu reciclat

projecte de règim econòmic i fiscal per a les Illes Balears?

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que el Govern de les Illes Balears no disposa encara

de l'autorització formal per poder endeutar-se en més de 600

milions d'euros al seu projecte de pressuposts?

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que el projecte de pressuposts per al 2005 del

Govern de les Illes Balears conculca frontalment la Llei general

pressupostària i la Llei d'estabilitat pressupostària en preveure

un dèficit elevadíssim?

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes inversions anunciades en el pressupost per al 2005

pel Govern de les Illes Balears en realitat corresponen a

despeses de funcionament, de reposició, de reparació

d'immobles? Especificau-ne les partides i quantitats.

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les consultes i intervencions

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

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

clínics durant el mes d'octubre del 2004?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser el cost de les consultes i intervencions

realitzades pel personal de Can Misses, al mateix centre fora de

l'horari laboral, "peonades", durant el mes d'octubre del 2004,

distribuït per serveis?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser el cost de les consultes i/o intervencions a

l'Hospital de Son Dureta, fora de l'horari laboral normal,

"peonades", durant el mes d'octubre del 2004, distribuït per

serveis?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

intervencions a l'Hospital Verge del Toro fora del centre,

"peonades" (CS Canal Salat, Centre de Medicina Avançada i

Clínica Menorca), durant el mes d'octubre del 2004, distribuït

per serveis?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

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

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

l'Hospital Verge del Toro, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

concertats de Menorca, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

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

concertats d'Eivissa, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

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

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

Dureta, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

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

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

Llàtzer, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

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

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

Manacor, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

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

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

Misses, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

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

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

del Toro, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

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

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

concertats a Menorca, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

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

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

concertats a Eivissa, referit al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

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

al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

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

al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

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

mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

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

al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

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

al mes d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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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 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de 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 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

especialitats, a 31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

especialitats, a 31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

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

AV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

especialitats, a 31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

especialitats, a 31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Son Dureta, per especialitats i temps d'espera, a

31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Son Dureta, per especialitats i temps d'espera, a

31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Son Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, a

31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Manacor, per especialitats i temps d'espera, a 31

d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

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

31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

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

31 d'octubre del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Toro, indicant l'espera màxima, referits a 31 d'octubre del

2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Manacor, indicant l'espera màxima, referits a 31 d'octubre del

2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Llàtzer, indicant l'espera màxima, referits a 31 d'octubre del

2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Dureta, indicant l'espera màxima, referits a 31 d'octubre del

2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Misses, indicant l'espera màxima, referits a 31 d'octubre del

2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-

salut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 d'octubre

del 2004.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atès que el conseller d'Interior "respon totes les preguntes

... d'acord amb el coneixement que té", segons consta a la

Pregunta núm. 3836/04, per quin motiu no diu qui va ser la

persona que, segons va dir a la Comissió d'Assumptes

Institucionals, va retirar en efectiu els doblers del compte de

Galícia?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quina data varen ser ingressats a un compte corrent els

doblers retirats en efectiu per un funcionari, segons manifestà

el conseller davant la Comissió d'Assumptes Institucionals?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu encara el conseller d'Interior no ha respost

les peticions de documentació relatives a la còpia de les

factures que va deixar d'abonar l'anterior govern de les Illes

Balears dels dispositius de Galícia?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Tot el temps que els doblers en efectiu que havien estat

retirats del compte corrent d'ajuda a Galícia estigueren a la

Conselleria d'Interior, on varen estar guardats i qui era la

persona responsable?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin nom i quin càrrec té la persona que, tal com va afirmar

el conseller d'Interior, va anulAlar el compte obert a Sa Nostra

sense haver-ho comunicat a la Conselleria d'Interior?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Es va obrir un expedient sancionador contra el funcionari

que va tancar el compte d'ajuts a Galícia sense tenir

instruccions de la Conselleria d'Interior?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de canvis d'ubicació i de despatxos ha sofert el

Servei de Joc des del juliol del 2003 i per quins motius?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de bitllets d'avió ha pagat la conselleria a nom del

conseller d'Interior amb destí a l'aeroport de Madrid des del dia

1 de gener d'enguany fins al dia d'avui?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quins motius es retarden tant els pagaments al

professorat de l'EBAP?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atès que el conseller d'Interior ha manifestat públicament

i molt sovint que està molt preocupat per la seguretat, reuneix

el nou edifici de l'EBAP totes les condicions legals?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que el director de l'EBAP va donar instruccions al

tribunal per seleccionar els policies d'Eivissa que, seguint

ordres del conseller, s'havia d'aprovar tots els aspirants?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Reunien tots els alumnes del curs de policia turística totes

les condicions que segons les bases havien de reunir abans

d'iniciar el curs?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu el conseller d'Interior va dir, en resposta

parlamentària, que a la investigació encomanada sobre el

dispositiu de Galícia hi figuraria la manipulació de factures i en

canvi no hi consta absolutament res?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per què el conseller d'Interior va negar al Parlament que els

doblers de les serigrafies haguessin passat per la seva caixa

forta i, en canvi, a l'informe figura que així va ser?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu s'ha obert una borda d'interins amb un

termini tan curt per presentar instàncies?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu les instàncies de la borsa d'interins sols es

poden presentar a la seu de l'EBAP?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu no es poden presentar les instàncies de la

borsa d'interins a Menorca i a Eivissa i Formentera?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes instàncies s'han presentat per participar a la borsa

d'interins des de Menorca?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes instàncies s'han presentat per participar a la borsa

d'interins des d'Eivissa?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes instàncies s'han presentat per participar a la borsa

d'interins des de Formentera?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes instàncies s'han presentat per participar a la borsa

d'interins des de Mallorca?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Si la Conselleria d'Interior ha realitzat alguna activitat a

l'Hotel Valparaíso, quina activitat i quin cost ha estat?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

On s'apuntaren els funcionaris per assistir al sopar de Nadal

de la Conselleria d'Interior?

Palma, a 3 de novembre del 2004.
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El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat total de funcionaris, laborals, interins i alts

càrrecs hi ha en aquests moments a la Conselleria d'Interior?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)

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.

S'ha obert algun expedient al funcionari o laboral que

personalment va decidir forçar els caixons de l'inspector de

serveis?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de banys hi ha a les noves instalAlacions de l'EBAP

a cada planta?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha seguit el conseller d'Interior les recomanacions del Sr.

Matas i ha convocat algun concurs per a jardineria que hagi

guanyat l'empresa AZAHAR?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu no es va facilitar a l'inspector de serveis tota

la documentació de les serigrafies de Galícia?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes hores de formació de voluntaris de protecció civil

s'han realitzat durant el primer semestre del 2004?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de cursos o seminaris per policies locals i voluntaris

de protecció civil s'han realitzat durant el 2004 a l'illa de

Formentera?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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és cert, tal i com va afirmar el conseller d'Interior el passat

mes de juny, que totes les factures pendents de Galícia ja han

estat abonades?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu ha finalitzat la colAlaboració amb la UIB per

a la realització de les proves d'oposicions del funcionariat?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin expedient era el que va motivar la ruptura dels caixons

de l'inspector de servei?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha realitzat la Conselleria d'Interior algun concurs per al

subministrament de bitllets d'avió a la conselleria?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Les serigrafies que, segons consta a l'informe de l'inspector

de serveis, estaven dipositades a Sa Nostra i al taller 6, en quina

data havien de ser recollides?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de contractes d'acord amb la Llei de contractes de

les administracions públiques ha realitzat la Conselleria

d'Interior superiors als 30.000 euros des del juliol del 2003 fins

l'1 d'octubre del 2004?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Qui va realitzar les proves mèdiques de la darrera selecció

per al curs d'aptitud per policia local?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost varen tenir les proves mèdiques de la darrera

selecció per al curs d'aptitud per policia local?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Considera legal el conseller d'Interior que el curs de policia

local comenci abans que finalitzi el procés selectiu?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nom dels professors i de l'assignatura que imparteixen o

impartiran als cursos de policia local de Palma de la darrera

promoció que es va iniciar el mes d'octubre.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nom dels professors i de l'assignatura que imparteixen o

impartiran als cursos de policia local de Menorca de la darrera

promoció que es va iniciar el mes d'octubre.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nom dels professors i de l'assignatura que imparteixen o

impartiran als cursos de policia local d'Eivissa de la darrera

promoció que es va iniciar el mes d'octubre.

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el preu de l'hora de classe que s'abona al professorat

de l'IBSP?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DD)

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 pensa donar els vehicles que va adquirir recentment

per a la policia local?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)

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.

D'acord amb les paraules del conseller d'Interior en el Ple

del Parlament, quantes motos aquàtiques, de quin municipi i

amb quina data les ha arreglat el Sr. Bendito?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina relació laboral o contractual té actualment la

Conselleria d'Interior amb el Sr. Eduardo Vellibre?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG)

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 quin motiu és el director general d'Emergències qui

demana explicacions del tema de Galícia, segons consta en el

document aportat per l'Hble. Conseller d'Interior i signat pel Sr.

Joan Nicolau?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nom de totes les persones que es varen presentar

a la borsa d'interins de dia 25 d'octubre del 2004?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les actuacions dutes a terme per la consellera

per tal que aquesta comunitat compti amb un centre

d'internament per a menors infractors amb problemes de

drogodependències?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ)

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 han aportat fons i amb quina quantia a la

Fundació contra la violència de gènere?

Palma, a 3 de novembre del 2004.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DK)

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.

Relació d'empreses que durant el 2004 hagin obtingut

certificat en les normes ISO o EMAS.

Palma, a 5 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL)

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.

Quan es posarà en marxa el Centre d'Estudis i Formació

d'Oficis Artesans?

Palma, a 5 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DM)

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.

On s'ubicarà el Centre d'Estudis i Formació d'Oficis

Artesans?

Palma, a 5 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DN)

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 a la Conselleria de Turisme del Govern de

les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

A quins punts s'han modificat el Pla director sectorial

d'energia?

Palma, a 5 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DO)

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.

On està ubicada l'Escola de Comerç?

Palma, a 5 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DP)

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.

Quin és el pla d'estudis de l'Escola de Comerç?

Palma, a 5 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DQ)

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.

Quin és el nombre d'alumnes que ha cursat estudis a

l'Escola de Comerç?

Palma, a 5 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7030/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a potenciació de la sobrassada als EEUU. (Mesa de

10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7200/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a depuradora de Vila, Eivissa. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7205/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a conferència de presidents. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7206/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a participació de les Illes Balears a l'Eurorregió. (Mesa de 10

de novembre del 2004).

RGE núm. 7207/04, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i

Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sinistralitat

laboral a Eivissa. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7208/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de

desestacionalització turística. (Mesa de 10 de novembre del

2004).

RGE núm. 7210/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IPC a

prestacions i pensions amb finançament mixt. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7211/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pisos de lloguer per a les dones que han patit violència

domèstica. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7212/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció exterior

del vi. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7213/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a conferència de presidents autonòmics. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7214/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó

Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

compliment dels compromisos adquirits amb la Conselleria

d'Educació per part del Ministeri d'Educació. (Mesa de 10 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7215/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la fira

World Travel Market. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines accions ha programat el Govern per potenciar la

sobrassada als EEUU?

Palma, a 4 de novembre del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa fer alguna cosa el conseller de Medi Ambient per

resoldre els problemes de la depuradora de Vila, a Eivissa?

Palma, a 9 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears

la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el president del Govern de les Illes

Balears de la Conferència de presidents realitzada el passat 28

d'octubre?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears

la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el president del Govern de les Illes

Balears de la signatura de participació de les Illes Balears a

l'Eurorregió entre diferents regions europees?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller de Treball i Formació del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Treball i Formació de

l'augment de la sinistralitat laboral a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quins criteris ha seguit el Govern de les Illes Balears per a

l'adjudicació dels projectes del Pla de desestacionalització

turística?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ha aplicat el Govern de les Illes Balears l'increment de

l'IPC a les prestacions i pensions dotades amb finançament mixt

entre el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears per a

l'any 2005?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El diputat:

Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina efectivitat ha tingut la iniciativa de facilitar pisos de

lloguer a preus assequibles a les dones que han patit violència

domèstica?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

La diputada:

Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el conseller de Comerç, Indústria i Energia les

activitats de promoció exterior del vi que està portant a terme

la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,

Eivissa i Formentera?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El diputat:

Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com pensa el Govern que contribuirà la Conferència de

presidents autonòmics a resoldre els assumptes que preocupen

als ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el grau de compliment dels compromisos adquirits

amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes

Balears per part del Ministeri d'Educació i Ciència?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El diputat:

Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la World

Travel Market celebrada recentment a Londres?

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Marí i Tur.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6989/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a testament vital. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7034/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació del Consell de dones de les Illes Baelars.

(Mesa de 10 de novembre del 2004).

RGE núm. 7035/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a borses d'interins publicades al BOIB de dia 21

d'octubre del 2004. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Els nous avanços de la medicina han fet que moltes vegades

es facin tractaments agressius a malalts que atès el seu estat

terminal no haguessin volgut, es cas de poder-ho manifestar,

que es fessin. 

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

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

Balears a desenvolupar, abans de sis mesos, la normativa adient

perquè els ciutadans de les Illes Balears puguin manifestar per

anticipat quins tractaments desitja, o no, rebre en el cas

d’incapacitat per prestar consentiment, norma coneguda com a

“testament vital”.

Palma, a 2 de novembre del 2004.

La portaveu:

Rosa Maria Alberdi i Castell.
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El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

La comunitat autònoma de les Illes Balears va crear un

organisme important per dur a terme polítiques que afavoreixen

la igualtat entre homes i dones, com és l’Institut Balear de la

Dona.

No obstant, és necessari que aquesta comunitat compti

també amb un consell de dones amb caràcter consultiu i

d’assessorament com a eina de participació de les associacions

de dones, per afavorir el seu desenvolupament polític, social,

laboral, econòmic i cultural, integrat per representants

d’associacions de dones, partits polítics i sindicats.

Aquest consell assessor facilitarà la participació de les

dones mitjançant les seves associacions representatives, i

actuarà d’interlocutor d’aquestes associacions davant

l’administració autonòmica o qualsevol altra institució, ja sigui

privada o pública amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament

de polítiques i mesures dirigides a aconseguir la igualtat

efectiva entre homes i dones.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

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

Balears a presentar en un termini de sis mesos un projecte de

llei de creació del Consell de Dones de les Illes Balears.

Palma, a 4 de novembre del 2004.

La portaveu:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat 21 d’octubre del 2004 sortí publicat al BOIB, la

convocatòria de dues borses d’interins pel Cos Superior i pel

Cos de Gestió de la comunitat.

Aquestes convocatòries vulneren els principis

constitucionals d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat recollit

als articles 23.2, 103.3 i 14 de la Constitució Espanyola.

A més, es vulnera el Dret 44/98, de 3 d’abril i l’Ordre de la

Conselleria d’Interior publicada en el BOIB, de 17 de

novembre de 1999, quant a termini de la presentació de

solAlicituds.

Tampoc es preveu termini de subsanació per a la

presentació de documentació.

En definitiva, les irregularitats detectades en aquestes dues

convocatòries són:

a) No es compleix amb el termini mínim exigit legalment

per a la presentació de documentació.

b) Només existeix un sol lloc per a la presentació de

documentació, discriminant als ciutadans d’Eivissa, Menorca

i Formentera i incomplint l’article 38.4 de al LRJ-PAC.

c) S’incompleix, perquè ni tan sols es preveu, la possibilitat

de subsanar la documentació aportada, ja que no hi ha termini

de subsanació.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta La Conselleria

d’Interior del Govern de les Illes Balears a què anulAli les dues

convocatòries de borses d’interins publicades al BOIB de dia 21

d’octubre del 2004, per incomplir, entre d’altres, els principis

d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat.

Palma, a 2 de novembre del 2004.

La portaveu:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6990/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a unitat de farmàcia a les residències d'ancians de

Menorca, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de 10 de novembre del 2004).

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de

Salut.

A Menorca hi ha 6 residències d’ancians assistits, 5

d’ajuntaments i 1 del consell insular, amb un total de 300

places.
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Tots els residents tenen la targeta sanitària i dret a rebre una

medicació que els recepta el seu metge de capçalera, que es

compra a “preu de carrer” a les farmàcies. Així mateix, empren

altres dispositius (sondes, bolqués...) De la mateixa manera.

Això produeix un cost elevat a l’ib-salut que ha d’assumir

aquesta prestació, i que disminuiria d’una manera important si

l’ib-salut directament servís aquesta medicació (fins un 40%

menys en els cas dels medicaments que entren amb recepta).

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

1- L’ib-salut crearà a Menorca una unitat de farmàcia

independent de l’hospital de referència per tal de subministrar

els medicaments i altres dispositius que consideri adequat a les

residències d’ancians.

2- Pel seu control i seguiment es crearà una plaça de

farmacèutic i la plantilla adient que l’ib-salut consideri

oportuna.

3- Les residències d’ancians adaptaran els seus protocols de

tractaments als de l’ib-salut per tal d’unificar criteris.

4- L’ib-salut i les residències d’ancians faran convenis per

tal de concretar quins controls s’han de dur a terme per part de

l’ib-salut i com es farà el subministrament de la mercaderia,

així com els canvis, si s’han de fer, a les farmacioles dels

centres.

Palma, a 2 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

La portaveu:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 2771/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a plans

d'actuació respecte de zones LIC i ZEPA. (BOPIB núm. 41 de

14 de maig del 2004).

El pla d'actuacions del Govern de les Illes Balears respecte

de les àrees declarades LIC i ZEPA és el següent:

1. Exposició pública de les zones declarades.

2. Pendent resolució definitiva de l'aprovació de la llista de les

regions biogeogràfiques mediterrànies per part de la Comissió

Europea.

3. Creació del Comitè especialitzat de la Xarxa Natura 2000

per a l'avaluació de repercussions dels plans i projectes.

4. Estudi preliminar de mesures reglamentàries, administratives

o contractuals d'aquestes zones.

5. Obertura d'una línia d'ajudes per a llocs inclosos dins la

Xarxa Natura 2000.

6. Campanya de sensibilització ciutadana per a la consciència

social en relació amb la Xarxa Natura 2000 (amb edició de

material divulgatiu).

Palma, 15 de setembre del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 3059/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a actuacions de

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

1. Actuació a monts públics

Any 2003

Finques: Aubarca: 8 ha repoblades, 4,5 ha de conservació de

repoblacions, conservació de camins de Mina Gran, Bosc Gran

(Manut i Binifaldó) i Aubarca i altres actuacions menors en

finques públiques.

Any 2004

Finques: Aubarca 8,5 ha repoblades, 59 ha de conservació de

repoblacions, Manut i Binifaldó, recuperació de conreus, 10 ha,

Binifaldó recuperació d'oms 1,85 ha.

2. Repoblació forestal i regeneració de zones cremades a

finques públiques i privades

Any 2003

Finques: Cremat Es Ravellar (10 ha, 7.200 arbres).

Any 2004

Finques: 

Manteniment repoblació de Na Burguera (25 ha), es Ratjolí (26

ha), sa Cova (13,5 ha), els Olors-Son Puça (6,5 ha), Son Sanxos

(8,3 ha), parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera (2

ha, nova repoblació) i zona cremada sa Caeta de Llucmajor

(5,44 ha, 1.054 arbres).

Palma, 14 d'octubre del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 3155/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a dèficit a RTVIB

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

L'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears com a

entitat de dret públic i amb la missió de regular i gestionar els

serveis de radiodifusió i televisió, competència de la comunitat

autònoma, no preveu ni ara ni el futur haver de generar rendes,

ja que no té una finalitat lucrativa, sinó la de prestar un servei

públic.

És per això que, en relació amb l'exercici del 2004,

finançarà les seves despeses a través de subvencions

d'explotació i capital procedents de la comunitat autònoma. Les

esmentades subvencions, en el moment de la confecció dels

pressuposts, conformen un pressupost equilibrat d'ingressos i

despeses, és a dir, de dèficit zero.
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Tanmateix, el fet que sigui el seu primer exercici fa possible

que es produeixi alguna desviació respecte dels pressuposts,

desviació que en qualsevol cas s'estima que no serà

significativa i que, en aquests moments, no estam en condicions

de xifrar, si bé, fins al tancament trimestral del 30 de setembre,

es compleix fidelment, en termes globals, amb les previsions

dels pressuposts.

Una altra qüestió és si l'EPRTVIB i les seves empreses

filials de televisió i ràdio seran rendibles, és a dir, si cobriran

les seves despeses amb els ingressos privats, sense aportacions

de l'administració, a la qual cosa s'ha de respondre que cap

televisió pública no ho fa.

La rendibilitat d'IB3 serà social i no econòmica.

Palma, 25 d'octubre del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3199/04, presentada per l'Hble. Sra.

Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures per

complir el Protocol de Kioto. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig

del 2004).

Hi ha un contracte d'assistència tècnica adjudicat per la

Conselleria de Medi Ambient l'any 2002.

L'inventari d'emissions de gasos d'efectes hivernacle,

realitzat dins aquest estudi, destaca l'important pes del sector de

producció energètica, el consum energètic i el transport en la

seva contribució a aquest problema.

Així doncs, les mesures per disminuir la contribució balear

al canvi climàtic són la interconnexió mitjançant cable elèctric,

entre la Península i les Illes Balears i el gasoducte.

L'ús progressiu de gas natural en les centrals tèrmiques de

Balears, principalment als grups de cicle combinat de Son

Reus, disminuirà les emissions de diòxid de carboni, i permetrà

anar reduint progressivament el consum de carbó a la central

d'es Murterar.

D'altra banda, pel que fa al sector del transport es proposa

una potenciació del servei de transport públic.

En relació al Pla balear de protecció del clima, hem de dir

que aquest pla s'ha d'adaptar a les modificacions de l'escenari

energètic i de planificació del transport sobre el qual ha de

treballar l'estudi encarregat, el qual va finalitzar el passat dia 30

de juny.

Palma, 9 de setembre del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3237/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a estudis sobre

l'ampliació de la carretera Eivissa-Aeroport. (BOPIB núm. 43

de 28 de maig del 2004).

Els estudis de trànsit realitzats per servir de base al projecte

de referència han estat diversos, i en figura un resum a l'annex

del projecte tramitat en informació pública.

D'aquest es desprèn que la IMD d'aquesta carretera l'any

2003 presentava índexs de 31.363 vehicles/dia a un tram, el que

duria, amb aquesta única dada, a la justificació d'un

desdoblament, ja que els criteris del Ministeri de Foment en la

gestió de la xarxa de carreteres estatal ha arribat fins i tot a

baixar el límit màxim per a una carretera convencional d'un

carril per sentit dels 12.000 vehicles/dia del primer pla de

reconversió de la xarxa viària estatal, als 8.000 del pla més

recent, i fins i tot s'han donat experiències de desdoblament per

motius de seguretat i elevació del nivell de servei de la via als

4.000 vehicles/dia en determinades actuacions a Andalusia i

Extremadura.

L'actuació de desdoblament de la carretera d'accés a

l'aeroport, que com s'ha dit l'any 2003 tenia en un tram una

IDM de 31.363 vehicles/dia, és una obligació per a una

administració responsable que obligatòriament ha de vetllar en

primer lloc per la seguretat dels usuaris. A més a més, no s'ha

d'oblidar que a una illa com Eivissa, l'aeroport és la principal

porta d'entrada de passatgers al territori insular i la disposició

concreta de la xarxa viària de l'illa fa que l'accés a l'aeroport

constitueixi una vida d'obligat trànsit per a l'arribada a

qualsevol destinació, sense que hi hagi, per tant, alternatives de

consideració per al trànsit originat a aquest punt.

Palma, 29 de setembre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3238/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a preu de les

expropiacions del conveni de carreteres. (BOPIB núm. 43 de

28 de maig del 2004).

Les taxacions per a les expropiacions corresponents a les

obres previstes al Conveni de carreteres s'han fet i es faran

d'acord amb la legislació vigent. En concret, la Llei

d'expropiació forçosa i el seu reglament i la Llei 6/1998, de 13

d'abril, sobre règim del sòl i valoracions.

Palma, 8 d'octubre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 3298/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a ajudes a
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propietaris de les finques excloses dels parcs naturals. (BOPIB

núm. 43 de 28 de maig del 2004).

Aquestes partides pressupostàries es destinaran a actuacions

dins de l'espai natural protegit, bé per la gestió dels ja existents

o bé per la creació de nous espais.

Palma, 15 de setembre del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 3371/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a criteris per

incloure els propietaris als parcs naturals. (BOPIB núm. 43 de

28 de maig del 2004).

Els criteris que primaran seran els dels valors ecològics del

territori i la seva vocació per la conservació.

Palma, 15 de setembre del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 3550/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a peonades

quirúrgiques a Menorca. (BOPIB núm. 44 de 4 de juny del

2004).

Any 2002

Quiròfan Consultes

HVT

CM

CMA

Total

59.306,40

1.471,86

-

60.778,26

38.884,89

-

-

38.884,89

Any 2003

Quiròfan Consultes

HVT

CM

CMA

Total

107.478,25

6.468,47

-

113.946,72

52.595,62

-

-

52.595,62

Palma, 21 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

J)

A les Preguntes RGE núm. 3757/04-3761/04, 3771/04-

3775/04 i 3785/04-3799/04, presentades per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a intervencions a Son

Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital de

Can Misses i a l'Hospital Verge del Toro; a llista d'espera a

Son Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a

l'Hospital de Can Misses i a l'Hospital Verge del Toro; a llista

d'espera quirúrgica, a consulta i de proves diagnòstiques.

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

A causa de les característiques de la resposta, aquesta

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 3764/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 45 d'11 de

juny del 2004).

Nombre d'intervencions quirúrgiques de l'HUSD, segons el

tipus de jornada, maig 2004:

Jornada Maig

Ordinària

Extraordinària

Total

1.245

243

1.488

Palma, 1 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 3765/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 45 d'11 de

juny del 2004).

1. Intervencions realitzades en jornada extraordinària:

Cirurgia 17

Ginecologia 9

ORL 15

A més s'ha necessitat la participació d'anestesistes en jornada

extraordinària per realitzar les intervencions següents:

12 intervencions de cirurgia

6 intervencions de ginecologia

9 anestèsies per dur a terme exploracions radiològiques

2. En referència al temps d'espera de les intervencions:

Menys de 3 mesos 2.270

Entre 3 i 6 mesos 1.138

Més de 6 mesos 58

Palma, 21 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
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M)

A la Pregunta RGE núm. 3768/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB

núm. 45 d'11 de juny del 2004).

Cirurgia

Temps d'espera Intervencions

Menys de 3 mesos

Entre 3 i 6 mesos

Més de 3 mesos

Total

1

1

0

2

Traumatologia

Temps d'espera Intervencions

Menys de 3 mesos

Entre 3 i 6 mesos

Més de 3 mesos

Total

11

14

2

27

Urologia

Temps d'espera Intervencions

Menys de 3 mesos

Entre 3 i 6 mesos

Més de 3 mesos

Total

4

1

0

5

Ginecologia

Temps d'espera Intervencions

Menys de 3 mesos

Entre 3 i 6 mesos

Més de 3 mesos

Total

3

1

0

4

Palma, 21 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 3776/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a Son Dureta. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del

2004).

A causa de les característiques de la resposta, aquesta

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 3777/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del

2004).

A causa de les característiques de la resposta, aquesta

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 3778/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 45 d'11 de

juny del 2004).

A causa de les característiques de la resposta, aquesta

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 3779/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 45 d'11 de

juny del 2004).

A causa de les característiques de la resposta, aquesta

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 3780/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 45 d'11 de

juny del 2004).

A causa de les característiques de la resposta, aquesta

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 3781/04, presentada per l'Hble.

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

consultes fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny

del 2004).

Consultes Intervencions
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Anestesia i reanimació

Cirurgia

C.O.T.

Ginecologia

Oftalmologia

Psiquiatria

Radiodiagnòstic

Urologia

120,20

60.10

120,20

991,65

603,84

3.623,04

603,84

2.415,36

603,84

301,92

1.442,40

Palma, 1 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 3783/04, presentada per l'Hble.

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

intervencions a Son Dureta. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del

2004).

Consultes externes Maig

Direcció mèdica

Direcció infermeria

12.841,64

2.534,98

Intervencions quirúrgiques Maig

Anestèsia

Cirurgia cardíaca

Cirurgia general

Cirurgia maxilofacial

Cirurgia pediàtrica

Cirurgia plàstica

Cirurgia toràcica

Neuorcirurgia

Oftalmologia

Otorrinolaringologia

Traumatologia

Traumatologia infantil

Urologia

Infermeria quirúrgica

TOTAL

39.744,25

3.338,54

12.969,00

259,83

259,38

1.556,28

2.853,18

8.818,92

13.487,76

1.037,52

4.303,35

24.593,38

113.220,94

Palma, 1 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 3800/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa

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

Àrea Maig 2004 Gener-maig 2004

Primària Mallorca
Hospital Son Dureta
Hospital de Manacor
Hospital Son Llàtzer
Complex hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca
Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca
Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea Eivissa
Primària Ib-salut
Especialitzada Ib-salut
Total Ib-salut

9.979.400,63
951.294,73
236.586,12
499.699,41

16.402,99
1.703.983,25

11.683.383,88
1.008.150,68

188.920,28
1.197.070,97

964.822,44
235.822,58

1.200.645,02
11.952.373,75

2.128.726,11
14.081.099,86

48.227.630,21
4.321.416,28
1.099.993,17
2.242.492,02

71.836,76
7.735.738,23

55.963.368,44
4.657.727,41

938.182,29
5.595.909,70
4.666.403,51
1.114.508,27
5.780.911,78

57.551.761,13
9.788.428,79

67.340.189,92

Palma, 1 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 4003/04, presentada per l'Hble.

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

de detecció precoç del càncer de mama. (BOPIB núm. 46 de

18 de juny del 2004).

Han estat citades 12.003 dones en el primer semestre de

l'any 2004.

Mallorca 77,4%

Menorca 7,9%

Eivissa i Formentera 14,7%

Palma, 1 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 4004/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

participants en el programa de detecció precoç del càncer de

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

- Oficina central (Direcció General de Salut Pública i

Participació.

Palma: 1 metge i 2 infermeres

Menorca: 1 metge

- Unitat d'exploració mamogràfica.

34 TER (tècnics especialistes en radiologia)

- Unitat d'avaluació mamogràfica.

4 metges radiòlegs

Palma, 1 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Y)
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A la Pregunta RGE núm. 4047/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a sòl

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

Any 2003

Municipi ParcelAla m2 Preu m2

Consell

Es Mercadal

Es Mercadal

14

31

28

1.942

1.091

1.117

57,23

72,59

83,33

Palma, 27 d'octubre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 4372/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

concerts per a la promoció de les Illes Balears. (BOPIB núm.

48 de 16 de juliol del 2004).

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no ha

organitzat directament cap concert per a la promoció de les

Illes Balears i en aquests moments s'estudien amb precisió les

accions promocionals d'aquest tipus.

Palma, 6 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 4373/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

despeses per concerts. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del

2004).

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no ha

organitzat directament cap concert per a la promoció de les

Illes Balears i, per tant, no té despeses per aquests aspectes.

Palma, 6 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 4374/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

quantitat d'artistes als quals s'han ofert aquests concerts.

(BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no ha

organitzat directament cap concert per a la promoció de les

Illes Balears i, per tant, no ha ofert a cap artista aquests

concerts.

Palma, 6 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AC)

A les Preguntes RGE núm. 4489/04-4503/04, 4507/04 i

4509/04-1513/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascón i Mir, relatives a llista d'espera quirúrgica, llista

d'espera a consulta, llista d'espera de proves diagnòstiques,

consultes i/o intervencions de Son Dureta, intervencions a Son

Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital de

Can Misses i a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 48 de

16 de juliol del 2004).

A causa de l'extensió i de les característiques de la

resposta, aquesta queda dipositada al Registre General de

l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 4504/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).

Àrea Juny 2004 Gener-juny
2004

Primària Mallorca
Hospital Son Dureta
Hospital de Manacor
Hospital Son Llàtzer
Complex hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca
708. Primària Menorca
704. Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca
710. Primària Eivissa
706. Especialitzada Eivissa
Àrea Eivissa
Primària Ib-salut
Especialitzada Eivissa
Total Ib-salut

10.007.952,61
932.905,93
231.419,71
480.072,10

16.508,07
1.660.905,79

11.668.858,41
988.303,39
181.664,01

1.169.967,40
1.002.889,30

223.631,81
1.226.521,11

11.999.145,30
2.066.201

14.065.346,92

58.235.582,82
5.254.322,21
1.331.412,88
2.722.564,12

88.344,82
9.396.644,02

67.632.226,84
5.646.030,80
1.119.846,30
6.765.877,10
5.669.292,81
1.338.140,09
7.007.432,90

69.550.906,44
11.854.630,40
81.405.536,84

Palma, 1 d'octubre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 4611/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a visita al

teatre eròtic Rasputín. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

Al Govern no li consta, a excepció feta de l'exdirector

gerent d'IBatur, que cal altre membre de la delegació assistís a

aquest lloc.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 4612/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a mesures de

fiscalització de despeses. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

No s'ha evitat no s'ha intentat evitar la normativa

d'aplicació, ja que aquestes despeses estan sotmeses al règim de

fiscalització posterior, atès que es tracta de despeses d'una

empresa pública.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 4613/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a despeses del

viatge de promoció a Moscou. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol

del 2004).

Durant la seva estada a Moscou, la delegació oficial del

Govern va ser convidada el primer vespre per l'ambaixador

d'Espanya a Rússia a un sopar a la seva residència oficial i, el

segon vespre, pel president de la Federació Russa de Golf, a un

restaurant de la ciutat. En ambdós casos, es desconeix, per

raons òbvies, la relació de despeses i el seu import, ja que es

tractava d'invitacions.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AH)

A la Pregunta RGE núm. 4614/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a resultats de

la visita a Moscou. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del 2004).

Es varen mantenir contactes amb l'ambaixador d'Espanya a

Rússia, amb el president de la Federació russa de golf, amb

periodistes, amb agències de viatges i amb diversos majoristes

de viatges russos. Es varen dur a terme activitats promocionals

de caràcter genèric del destí, a més de reforçar la promoció de

Calvià com a seu organitzadora de l'olimpíada d'escacs.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 4619/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a investigació

sobre la desaparició dels documents sobre el quadre de Goya.

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

No consta en el Registre de Fundacions l'escrit objecte

d'aquesta pregunta, ni hi ha indicis que hi hagi constat mai.

Palma, 16 de setembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4620/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a mesures a

prendre sobre la desaparició dels documents sobre el quadre

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

D'acord amb la resposta donada a la pregunta RGE núm.

4619/04, presentada pel mateix diputat, no s'ha iniciat cap

investigació sobre la desaparició del document esmentat.

Palma, 16 de setembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AK)

A la Pregunta RGE núm. 4751/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a invasió de domini

públic per obres. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del 2004).

Respecte de la primera qüestió, s'adjunta informe del Servei

Jurídic.

Atès que el recurs ja s'ha resolt, la segona i la tercera

qüestions plantejades en aquesta pregunta, queden forma del

supòsit.

Palma, 4 d'octubre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarida Cabrer i González.

L'informe del Servei Jurídic esmentat a la resposta, queda

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

dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AL)

A la Pregunta RGE núm. 4774/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedició oficial

a Moscou. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del 2004).

Com a conseqüència d'un error a l'exdirector gerent d'Ibatur,

Sr. Aliá. No obstant això, aquest va fer el reintegrament.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AM)

A la Pregunta RGE núm. 4775/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a persones no
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membres de l'expedició oficial a Moscou. (BOPIB núm. 50 de

30 de juliol del 2004).

Es desconeix.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AN)

A la Pregunta RGE núm. 4776/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ingressos

mensuals de Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

La determinació dels ingressos mensuals de Costa Nord des

de la seva adquisició fins al 31 d'agost del 2004 es troba

pendent del tancament de comptabilitat.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AO)

A la Pregunta RGE núm. 4777/04, presentada per l'Hble.

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

contractat a Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

El cost mensual del personal contractat a Costa Nord fins al

31 d'agost del 2004 no es pot determinar, perquè es troba

pendent del tancament de comptabilitat.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AP)

A la Pregunta RGE núm. 4778/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ingrés de

114.459,94 euros. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del 2004).

L'ingrés de 114.459,94 euros correspon als ingressos de les

visites del complex Costa Nord fins a finals de maig del 2004.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4779/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses de

manteniment de Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol

del 2004).

La despesa de manteniment de 58.310,58 euros de Costa

Nord, des de la seva adquisició fins al 30 de maig del 2004,

correspon a les despeses següents:

Servei d'àpats 8.683,34 euros

Lloguer de magatzem 4.640,00 euros

Reparacions, consum d'aigua, alarma, ... 12.104,49 euros

Assegurances 5.469,82 euros

Telèfon, aigua i electricitat 8.809,51 euros

Seguretat 9.860,00 euros

Neteja 8.743,00 euros

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AR)

A la Pregunta RGE núm. 4780/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a recaptació per

visites a Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

La recaptació que ha tengut Costa Nord per raó de visites

des de la seva adquisició fins al 31 d'agost del 2004, es troba

pendent del tancament de comptabilitat.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AS)

A la Pregunta RGE núm. 4781/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost dels

concerts o actuacions a Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de 30 de

juliol del 2004).

El cost dels concerts o de les actuacions que s'han produït

a Costa Nord es troba pendent del tancament de comptabilitat.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AT)

A la Pregunta RGE núm. 4782/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ingressos per

concerts o actuacions a Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de 30 de

juliol del 2004).

Els ingressos que ha tengut Costa Nord són per entrades i

per patrocinis.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
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AU)

A la Pregunta RGE núm. 4783/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a entrades venudes

a Costa Nord per concerts o actuacions. (BOPIB núm. 50 de

30 de juliol del 2004).

Les entrades venudes a Costa Nord a cadascun dels concerts

o de les actuacions que s'han produït són:

Tomate y Cigala 340

Omara Portuondo 322

Dulce Pontes 322

El Casta 245

Los Valldemossa 142

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AV)

A la Pregunta RGE núm. 4784/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a invitacions

repartides per assistir a concerts a Costa Nord. (BOPIB núm.

50 de 30 de juliol del 2004).

El Govern de les Illes Balears ha repartit les invitacions que

ha considerat oportunes per assistir a cadascun dels concerts

que s'han produït a Costa Nord.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AX)

A la Pregunta RGE núm. 4785/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost per tots els

conceptes de Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol del

2004).

El cost que ha tengut Costa Nord per tots els conceptes des

de la seva adquisició es troba pendent del tancament de

comptabilitat.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AY)

A la Pregunta RGE núm. 4786/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a empresa pública

d'adscripció de Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de 30 de juliol

del 2004).

No està adscrita a cap empresa pública, si no a la Fundació

per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AZ)

A la Pregunta RGE núm. 4787/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a regals fets per

persones relacionades amb Costa Nord. (BOPIB núm. 50 de

30 de juliol del 2004).

Perquè és impossible poder-la contestar des de l'amplitud i

generalitat de la pregunta

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BA)

A la Pregunta RGE núm. 4788/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a revocació de la

clausura de l'Hotel Bahía Park. (BOPIB núm. 50 de 30 de

juliol del 2004).

El procediment s'inicia d'ofici a la conselleria, tal com

preveu la normativa d'aplicació, si bé la titularitat va presentar

un escrit solAlicitant la revocació de la clausura de l'establiment,

de data anterior a la revocació d'aquesta.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BB)

A la Pregunta RGE núm. 4789/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mecanisme

administratiu per revocació de la clausura de l'Hotel Bahía

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

La revocació no es fa per part del titular de la indústria. A

més, la revocació ja es va dur a terme i es va fer d'acord amb el

previst a la Llei 30/1992.

Palma, 23 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BC)

A la Pregunta RGE núm. 4853/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a aportacions al

Consell de Menorca per a recursos sociosanitaris i

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

S'adjunta relació de les aportacions econòmiques al Consell

Insular de Menorca.

Palma, 5 d'octubre del 2004.
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La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BD)

A la Pregunta RGE núm. 4964/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a professors que

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

51 de 3 de setembre del 2004).

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

d'Administració Pública, els professors que han impartit els

cursos de gestió d'emergències durant l'any 2004 són els

següents: Miguel Tomás Gelabert, Francisco José Mascaró

Jaume, Fuillermo García PÑol, Emilio Medina Taltavull, José

A. Navarro Muñoz, Pedro Orfila Forster, Francisco Parets

Colom, Juan Pol Pujol, Santiago Sainz de los Terreros, Vicente

Soria López, Francisco Javier Torres Ailhaud, Ernesto

Hernández Migenes i José Antonio Fernandez Ballesta.

Marratxí, 24 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BE)

A la Pregunta RGE núm. 4967/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats

pel conseller d'Interior a Madrid. (BOPIB núm. 51 de 3 de

setembre del 2004).

La relació de tots els viatges realitzats per aquest conseller

d'Interior a Madrid, a càrrec del pressupost de la conselleria i

del motiu d'aquests des del juliol del 2003 fins a l'abril del

2004, segons dades facilitades per la Secretaria General de la

conselleria, és la següent:

- 16 de juliol del 2003.

- 12 de novembre del 2003.

- 26 de novembre del 2003.

- 9 de desembre del 2003.

Els motius dels desplaçaments: s'han dut a terme en

representació de la Conselleria d'Interior i per tractar qüestions

de la seva competència.

Marratxí, 5 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BF)

A la Pregunta RGE núm. 4970/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a aspirants al curs

de policia turística. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del

2004).

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 60, de 29 d'abril

del 2004, es publicà la relació definitiva d'aspirants aprovats,

amb la seva puntuació i llocs de treball vacants a cada municipi.

Marratxí, 24 de setembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BG)

A la Pregunta RGE núm. 4973/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obres de millora

i manteniment realitzades a la Conselleria d'Interior. (BOPIB

núm. 51 de 3 de setembre del 2004).

La relació de les obres de millora i manteniment realitzades

a la Conselleria d'Interior des del juliol del 2003 fins al dia

d'avui, segons les dades facilitades per la Secretaria General de

la conselleria, és la següent:

Concepte Em presa Partida

pressupostària

Tipus de

contracte

Subministrament

llum carrer

conselleria

Sampol Ingen. y

Obras, SA

16101121C016220010 M enor

Obres vial accés

conselleria

M antenimientos

y Alumbrados,

SA

16101121C016220010 M enor

Obres

pavimentació

pàrquing

Aglomerados

M allorca, SA

16101121C016220010 M enor

Obres recinte

conselleria

M antenimientos

y Alumbrados,

SA

16101121C016220010 M enor

Condicionament

terreny conselleria

Alomerados

M allorca, SA

M enor

Coberta pàrquing Resinas

Industriales

Llucmajor, SL

16101121C016220010 M enor

Subministrament

persianes

Cerrajería

Verdejo, CB

16101121C016220010 M enor

Subministrament

persianes

Electrotenia

Española Roig,

SA

16101121C016220010 M enor

Marratxí, 5 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BH)

A les Preguntes RGE núm. 5304/04, 5306/04-5310/04 i,

5320/04-5344/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascón i Mir, relatives a consultes i/o intervencions a Son

Dureta, intervencions a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor,

a l'Hospital de Can Misses, a l'Hospital Verge del Toro, a llista

d'espera a Son Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor,

a Can Misses, a Verge del Toro, a exclusions de llista d'espera

a Son Dureta, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor, a Can

Misses, a Verge del Toro, a llista d'espera quirúrgica, a

consulta i de proves diagnòstiques. (BOPIB núm. 53 de 17 de

setembre del 2004).
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A causa de l'extensió i de les característiques de la

resposta, aquesta queda dipositada al Registre General de

l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BI)

A la Pregunta RGE núm. 5348/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a habitatges

de lloguer a Son Gibert. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre

del 2004).

Segons l'informe del director gerent de l'Institut Balear de

l'Habitatge (IBAVI), es relacionen les dates d'inici i de

finalització del projecte de 72 habitatges a Son Gibert:

02/11/2000: Formalització encàrrec projecte bàsic, executiu i

estudi de seguretat.

Abril del 2001: lliurament del projecte bàsic.

Maig del 2001: solAlicitud d'obra major.

Juliol del 2001: Data de concessió de llicència de nova de

construcció.

Palma, 4 d'octubre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació

BJ)

A la Pregunta RGE núm. 5378/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

control del tot inclòs. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del

2004).

S'han revisat els catàlegs dels majoristes de viatges que

operen a Mallorca i s'han revisat les principals pàgines web de

turisme i viatges referents a Mallorca, i s'han trobat 147

establiments que comercialitzen la modalitat del tot inclòs, dels

quals s'han visitat 75 establiments i s'han aixecat 16 actes

d'infracció. De la resta d'establiments s'ha fet un informe de la

qualitat del servei que donen.

Palma, 20 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BK)

A la Pregunta RGE núm. 5379/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

activitats ilAlegals en apartaments turístics. (BOPIB núm. 53

de 17 de setembre del 2004).

S'han revisat els catàlegs dels majoristes de viatges que

operen a Mallorca i s'han revisat les principals pàgines web de

turisme i viatges referents a Mallorca, i s'han trobat 159

establiments que aparentment es comercialitzen turísticament.

S'han visitat tots aquests establiments i s'han aixecat 13 actes

d'infracció. De la resta d'establiments no s'ha pogut comprovar

l'activitat turística.

Palma, 20 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BL)

A la Pregunta RGE núm. 5409/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obres

adjudicades per valor superior a 300.000 euros per la

Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 53 de 17 de

setembre del 2004).

Segons informe de la cap del Servei de Gestió Econòmica,

l'adjudicació o la contractació de les obres per import de

300.000 euros es du a terme d'acord amb la legislació que li és

d'aplicació, i, en el seu cas, és pel sistema de licitació pública.

Palma, 4 d'octubre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació

BM)

A la Pregunta RGE núm. 5410/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obres

adjudicades que han resultat per valor superior a 3000.000

euros. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Segons informe de la cap del Servei de Gestió Econòmica,

no s'han adjudicat o contractat obres per import superior a

300.000 euros sense licitació pública.

Palma, 4 d'octubre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació

BN)

A la Pregunta RGE núm. 5411/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obres

adjudicades mitjançant el sistema de pagament per

administració. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Segons informe de la cap del Servei de Gestió Econòmica,

no s'han adjudicat o contractat obres mitjançant sistema de

pagament per administració o sense pressupost previ o de

licitació.

Palma, 4 d'octubre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació

BO)

A les Preguntes RGE núm. 5415/04 i 5422/04, presentades

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

factures dels viatges per la colAlaboració amb l'Ajuntament de

Camariñas i a factures i despeses relacionades amb els viatges

a Camariñas. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).
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El conseller d'Interior no té constància ni coneixement que

cap director general de la Conselleria d'Interior hagi tingut a la

seva disposició l'expedient de factures de despeses relacionades

amb viatges per raó de la colAlaboració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Camariñas.

Així mateix, el conseller d'Interior no té constància ni

coneixement que cap director general de la Conselleria

d'Interior hagi preparat factures i despeses relacionades amb

viatges per raó de la colAlaboració de la comunitat autònoma de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Camariñas, no té

constància ni coneixement que cap director general de la

Conselleria d'Interior hagi facilitat factures a un determinat

mitjà de comunicació.

Marratxí, 21 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BP)

A la Pregunta RGE núm. 5416/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ocultació

d'informació per part del director general d'Emergències.

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

Tal i com ja es va respondre a la pregunta RGEP núm.

4709/04, totes les factures de la Conselleria d'Interior

s'enregistren i es custodien a la Unitat de Gestió Econòmica.

I tal i com es va respondre a la pregunta RGEP núm.

3829/04, el conseller d'Interior no té constància ni coneixement

que cap director general de la Conselleria d'Interior hagi

solAlicitat l'expedient o els expedients que contenen les factures

de despeses relacionades amb viatges per raó de la

colAlaboració de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb

l'Ajuntament de Camariñas.

Marratxí, 14 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BQ)

A les Preguntes RGE núm. 5417/04, 5418/04 i 5419/04,

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

relatives a factures relacionades amb els viatges a Camariñas,

fotocòpies de les factures relacionades amb els viatges a

Camariñas. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Tal i com ja es va informar a les respostes a les preguntes

RGEP núm. 3834/04 i 3835/04, el conseller d'Interior no té

constància ni coneixement que s'hagin fet fotocòpies, utilitzant

medis públics de la conselleria, de les factures de despeses

relacionades amb viatges per raó de la colAlaboració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Camariñas.

Marratxí, 14 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BR)

A la Pregunta RGE núm. 5420/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reunió amb

representants de mitjans de comunicació. (BOPIB núm. 53 de

17 de setembre del 2004).

Aquesta pregunta parlamentària ja fou contestada

mitjançant escrit de resposta a la pregunta RGEP núm.

3833/04, a la qual ens remeten expressament.

Marratxí, 14 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BS)

A la Pregunta RGE núm. 5421/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a resposta a

preguntes. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Tal i com ja vaig contestar a la pregunta RGEP núm.

3836/04, el conseller d'Interior respon totes les preguntes i

solAlicituds de documentació que se li formulen, d'acord amb el

coneixement que té i en el sentit de la formulació de les

preguntes i solAlicituds.

Marratxí, 21 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BT)

A les Preguntes RGE núm. 5427/04 i 5428/04, presentades

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

documents mostrats a la Comissió d'Assumptes Institucionals

i a ocultació de documents mostrats en aquesta comissió,

respectivament. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Tal i com es va respondre a la pregunta RGEP núm.

3837/04, el conseller d'Interior complementa les seves

intervencions parlamentàries amb aquella documentació que

estima procedent i necessària per tal de donar amb el màxim

rigor les explicacions que se li plantegen, i de la mateixa

manera facilita tota la documentació o el seu accés, que se li

solAlicita i que és possible facilitar.

Marratxí, 21 d'octubre del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

BU)

A la Pregunta RGE núm. 5442/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

participació econòmica de la Conselleria de Turisme en el XX
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Trofeu Almirall Comte de Barcelona. (BOPIB núm. 53 de 17

de setembre del 2004).

La participació econòmica de la Conselleria de Turisme és

de 75.000 euros.

Palma, 30 de setembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BV)

A la Pregunta RGE núm. 5444/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

participació econòmica de les conselleries en el Consorci pel

desenvolupament econòmic de les Illes Balears. (BOPIB núm.

53 de 17 de setembre del 2004).

Any Capítol Total any

2000 Capítol 4 221.172,45 221.172,45

2001 Capítol 4
Capítol 7

330.556,66
951.402,16 1.281.958,82

2002 Capítol 4
Capítol 7

340.472,68
2.140.088,46 2.480.561,14

2003 Capítol 4
Capítol 7

1.196.177,43
2.495.400,00 3.691.577,43

2004 Capítol 4
Capítol 7

848.000,00
1.323.000,00 2.171.000,00

Palma, 28 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

BX)

A la Pregunta RGE núm. 5486/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a

projectes subvencionats el 2003 als ajuntaments. (BOPIB núm.

53 de 17 de setembre del 2004).

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears, pel que fa als

projectes subvencionats als ajuntaments l'any 2003 per

contractar treballadors desocupats per realitzar obres i serveis

d'interès general, ha realitzat les accions de seguiment

necessàries per comprovar el compliment dels termes establerts

a la resolució de convocatòria i del projecte aprovat.

Palma, 8 d'octubre del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

BY)

A les Preguntes RGE núm. 5612/04-5614/04, presentades

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

propietari de l'allotjament de Menorca, mitjà de transport a

Menorca i propietari del mitjà de transport a Menorca,

respectivament. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).

La informació i documentació relativa als viatges realitzats

pel president i pels membres del Govern a Menorca durant el

mes de juny del 2004, va ser facilitada al Sr. Diputat mitjançant

resposta a les preguntes escrites RGE núm. 4225/04-4228/04 i

a les solAlicituds de documentació núm. 4229/04-4231/04. No

obstant això, s'informa que l'allotjament durant les festes de

Sant Joan el va facilitar l'Ajuntament de Ciutadella, i els

desplaçaments es van efectuar amb la comitiva del president o

amb altres mitjans que no van generar despeses a càrrec de la

comunitat autònoma.

Palma, 14 d'octubre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

BZ)

A la Pregunta RGE núm. 5813/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a persones

contractades per l'Ibatur. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del

2004).

Relació de persones contractades: Sr. Matias Llabrés Aloy,

Sra. Mónica Muñoz Comas, Sr. Juan Carlos Alia Pino, Sr. José

Negrón Nevado, Sr. Antonio Enseñat Font, Sr. Gabriel Martí

Ballester, Sr. Miguel A. Bonet Fiol, Sra. Concepción Morell

Moragues, Sra. Loreto Tascón Piña, Sra. Catalina Enseñat

Casasnovas, Sra. Alicia Cau Ferrando, Sra. Maria Antonia

Castell Polo, Sra. Andrea de Alier Montes, Sra. Virginia

Fernández Rausier, Sra. Catalina Riera Sureda i Sr. FGrancisco

J. Salas Santos.

Palma, 13 d'octubre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Canvi de portaveu titular del Grup Parlamentari Socialista.

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

10 de novembre del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE

núm. 7171/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,

mitjançant el qual es comunica que l'Hble. Sra. Francina

Armengol i Social exercirà el càrrec de portaveu titular del grup

esmentat a partir de dia 8 de novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 10 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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