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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 16

de novembre del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm.

5500/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a propostes del president de les Illes Balears amb motiu

del debat de presidents de comunitats autònomes.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Molt

Hble. Sr. President, Jaume Matas i Palou.

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

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

Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Francina Armengol i Socias, del

Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger,

del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Pere Sampol

i Mas i el Molt Hble. Sr. Jaume Matas i Palou.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6997/04,

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

del Grup Parlamentari Popular, relativa a facilitat de l'accés de

persones amb discapacitat a l'Administració de la comunitat

autònoma. (BOPIB 61 de 5 de novembre 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 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7207/04,

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

Parlamentari Socialista, relativa a sinistralitat laboral a Eivissa.

(BOPIB 62 de 12 de novembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7208/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a Pla de desestacionalització

turística. (BOPIB 62 de 12 de novembre 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 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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 i Cultura. (BOPIB 62

de 12 de novembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7215/04,

de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a valoració de la fira World Travel Market.

(BOPIB 62 de 12 de novembre 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 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7210/04,

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

Parlamentari Popular, relativa a prestacions i pensions amb

finançament mixt. (BOPIB 62 de 12 de novembre 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 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7211/04,

de l'Hble. Sra. Diputada  Maria Binimelis i Amengual, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a pisos de lloguer per a dones

que han patit violència domèstica. (BOPIB 62 de 12 de

novembre 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 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7200/04,

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

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

depuradora de Vila d'Eivissa. (BOPIB 62 de 12 de novembre

del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7213/04,

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

Grup Parlamentari Popular, relativa a conferència de presidents

autonòmics. (BOPIB 62 de 12 de novembre 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 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7205/04,

de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a conferència de presidents.

(BOPIB 62 de 12 de novembre 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 23 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 16

de novembre del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 62 de 12 de novembre 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 23 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació
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A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de novembre del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 7149/04,

del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

model de gestió dels centres sanitaris i sociosanitaris. (BOPIB

núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant ple RGE núm. 7212/04 i 7030/04.

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

dia 16 de novembre del 2004, atès l'escrit RGE núm. 7351/04,

presentat pel Govern, quedaren ajornades les preguntes

següents, ambdues publicades al BOPIB núm. 62, de 12 de

novembre d'enguany:

RGE núm. 7212/04, de l'Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a promoció exterior del vi.

RGE núm. 7030/04, de l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

potenciació de la sobrassada als Estats Units.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

5180/04, relativa a protecció del medi nocturn de les Illes

Balears.

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

dia 16 de novembre del 2004, es prengué en consideració per

50 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, la proposició de

llei de referència, presentada pel Consell Insular de Mallorca,

relativa a protecció medi nocturn de les Illes Balears, publicada

en el BOPIB núm. 53, de 17 de setembre del 2004.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 2004,

debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 5783/04,

5786/04 i 5787/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a

criteris, avaluació i previsions del Pla de la Conselleria

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

ensenyament (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 2004,

debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 5784/04 i

5785/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell,

del Grup Parlamentari Socialista, relatives a  criteris de la

Conselleria d'Educació  per a l'elecció dels centres que

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

ensenyament i a millores o contraprestacions que ha ofert la

conselleria a aquests centres. (BOPIB núm. 54 de 24 de

setembre del 2004).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
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Compareixença dels representants del Sindicat de

Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament Intersindical

de les Illes Balears, de l'Associació Nacional de Professorat

Estatal, d'Educació i Gestió i de la Confederació Espanyola de

Centres d'Ensenyança, davant la Comissió no permanent

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

les competències en matèria d'Educació i Sanitat.

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

de l'Estat, del finançament de les competències en matèria

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

sessió de dia 26 d'octubre del 2004, tengué lloc la

compareixença de les persones següents:

Secretària General de l'STEI, Sra. Neus Santaner i Pons,

acompanyada del Sr. Pere Polo i Fernández i del Sr. Paulí

Aguiló i Vicente.

Secretari General de l'ANPE, Sr. Pere Mir i Martorell,

acompanyat de la Sra. Isabel Lozano i Lopera.

Representant d'Educació i Gestió, Sr. Marc González i

Sabater, acompanyat per la Sra. Marta Montfort i Miserais i pel

Sr. Miquel Batlle i Palou.

Presidenta de la Confederació Espanyola de Centres

d'Ensenyança, Sra. Magdalena Mateu i Gelabert.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7456/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política de desestacionalització turística, a tramitar

pel procediment d'urgència. (Mesa de 24 de novembre del

2004).

Palma, a 24 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 Socialista interpelAla, pel procediment d'urgència,

l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, sobre la política de

desestacionalització turística.

En diferents ocasions, el Govern de les Illes Balears ha

expressat públicament la necessitat de desestacionalitzar el

sector turístic, la urgència d'una nova estratègica de diversificar

el nostre sector terciari, donat que aquesta situació de canvi

afecta un sector molt important de la nostra població, i a més en

aquests moments el Govern de les Illes Balear ha resolt els

projectes de desestacionalització que afecten els municipis de

les Illes Balears, és per tot això que solAlicitem el procediment

d'urgència.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

interpelAlació al conseller de Turisme sobre la política general

del Govern de les Illes Balears en relació amb la

desestacionalització turística.

Palma, a 21 de setembre del 2004.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7402/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5500/04,

relativa a propostes del president de les Illes Balears amb

motiu del debat de presidents de comunitats autònomes. (Mesa

de 24 de novembre del 2004).

Palma, a 24 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 PSM-

Entesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació

RGE núm. 5500/04, relativa a propostes del president de les

Illes Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats

autònomes, la moció següent.

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

Govern espanyol a institucionalitzar la reunió de presidents de

comunitats autònomes i a dotar-les de periodicitat, preparació

prèvia i capacitat d'iniciativa de les comunitats autònomes.

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

Govern de les Illes Balears a establir mecanismes de consulta

entre tots els grups parlamentaris, previs a cada reunió de

presidents de comunitats autònomes que es convoquin.

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

Balears a defensar els següents temes en les futures

Conferències de presidents de comunitats autònomes que es

convoquin:

a) La necessitat de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les

Illes Balears en aquesta legislatura.

b) El compromís que les Corts Generals acceptaran la

reforma de l'Estatut d'Autonomia que aprovi el Parlament de les

Illes Balears.
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c) La voluntat que la reforma de l'Estatut d'Autonomia

contempli totes les competències que preveu el marc

constitucional.

d) La publicació de les balances fiscals entre les distintes

comunitats autònomes i l'Estat.

e) L'aportació fiscal de les Illes Balears a l'Estat espanyol

no ha de superar el 5% del producte interior brut.

f) Un model de finançament basat en el concert econòmic,

atès que és el sistema que millor convé als ciutadans de les Illes

Balears.

g) L'exigència del compliment del Règim especial de les

Illes Balears.

h) La presència del Govern de les Illes Balears en les

institucions europees quan aquestes resolguin sobre qüestions

de competència exclusiva de les Illes Balears.

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

Govern de les Illes Balears, davant una eventual reforma de la

Constitució Espanyola, a defensar:

a) El reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat

espanyol.

b) L'oficialitat de totes les llengües oficials a les comunitats

autònomes de l'Estat espanyol.

c) La supressió de la prohibició de federació de les

comunitats autònomes.

Palma, a 17 de novembre del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7370/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a resposta als propietaris del Parc de Llevant.

(Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7371/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a convenis amb propietaris del Parc de Llevant.

(Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7372/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a obres a infraestructures hidràuliques. (Mesa

de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7373/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a actuacions de l'IBAEN en qualitat ambiental

i residus . (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7374/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a cànon del Port d'Andratx. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7375/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a cànon del Port d'Andratx. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7376/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a anàlisi organitzativa i de processos de

l'IBANAT. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7377/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a anàlisi organitzativa i de processos de

l'IBANAT. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7475/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

subvenció a ajuntaments per a fires del camp. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7476/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

subvenció a ajuntaments per a activitats d'artesania en

mercats. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7477/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Plan

integral de política farmacéutica. (Mesa de 24 de novembre

del 2004).

RGE núm. 7478/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

programa de desestacionalització turística. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7479/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuació

discriminatòria en el programa de desestacionalització

turística. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7480/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

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

construcció de residències de la tercera edat. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7481/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes en

matèria de desestacionalització. (Mesa de 24 de novembre del

2004).

RGE núm. 7482/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

procediments administratius d'adjudicació. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 7483/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat

d'utilitzar la valoració d'un concurs administratiu. (Mesa de 24

de novembre del 2004).

RGE núm. 7484/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

desviament de trànsit del pont de Llucmajor. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).
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RGE núm. 7485/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

imprudència en el cas del nou pont de Llucmajor. (Mesa de 24

de novembre del 2004).

RGE núm. 7486/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla

d'inversions i consolidació de residències de la tercera edat.

(Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7487/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

municipis de Menorca que han rebut ajudes per a residències

de la tercera edat. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7488/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost

de successions. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7489/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió

de l'impost de successions. (Mesa de 24 de novembre del

2004).

Palma, a 24 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.

Quina resposta ha donat la Conselleria de Medi Ambient als

propietaris que varen solAlicitar la inclusió de les seves finques

o finca en el parc natural de Llevant?

Palma, a 15 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.

Quants convenis amb propietaris s'han signat per incloure

les seves finques o finca en el parc natural de Llevant?

Palma, a 15 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.

Quines actuacions/obres concretes s'han duit a terme al llarg

del 2004 i respecte d'infraestructures hidràuliques de

subministrament i/o sanejament especificades en el protocol

signat el 18 de febrer del 2004 entre la Conselleria de Medi

Ambient i l'Ajuntament de Palma sobre actuacions en matèria

d'aigües en el terme municipal de Palma?

Palma, a 15 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions/obres concretes ha duit a terme al llarg

del 2004 l'IBAEN respecte de les funcions assignades per la

Llei d'acompanyament del 2003, en matèria de qualitat

ambiental i residus al llarg del 2004?

Palma, a 15 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.

Quina quantitat concreta de cànon ha cobrat la Conselleria

d'Obres Públiques, Habitatge i Transport al concessionari del

Port d'Andratx de l'any 2003 i de l'any 2004?

Palma, a 15 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat concreta de cànon ha cobrat la Conselleria

d'Obres Públiques, Habitatge i Transport als concessionaris

dels ports esportius de les Illes l'any 2004? Especificau els
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noms dels concessionaris, el nom del port, la quantitat concreta

i la data de pagament.

Palma, a 15 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina empresa s'ha contractat per a la realització d'una

anàlisi organitzativa i de processos d'IBANAT i per quin

període de temps ha de tenir aquesta tasca fiscalitzada?

Palma, a 15 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina empresa s'ha contractat per a la realització d'una

anàlisi organitzativa i de processos d'IBANAT i per quin

període de temps ha de tenir aquesta tasca fiscalitzada?

Palma, a 15 de novembre del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions s'han realitzat als diferents ajuntaments

de les Illes Balears en relació amb l'organització de fires del

camp o ramaderes els anys 2003 i 2004? Especificau-ne les

quanties anuals per a cada municipi i el concepte.

Palma, a 22 de novembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions s'han realitzat als ajuntaments de les

Illes Balears per fomentar activitats d'artesania a mercats, fires,

exposicions, etc., els anys 2003 i 2004? Especificau-ne les

quanties anuals per a cada municipi i el concepte.

Palma, a 22 de novembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les propostes de la Conselleria de Salut i

Consum per al futur Plan integral de política farmacéutica del

Ministeri de Sanitat?

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

És cert que el Govern de les Illes Balears ha utilitzat criteris

sectaris i partidistes en el repartiment de les ajudes

econòmiques del programa de desestacionalització turística?

Palma, a 22 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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre la

percepció municipal dels ajuntaments no governats pel PP que

s'ha actuat discriminatòriament en el programa de

desestacionalització turística?
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Palma, a 22 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 Govern de les Illes Balears també ha utilitzat

criteris sectaris i partidistes en el pla de construcció de

residències de la tercera edat?

Palma, a 22 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.

És conscient el Govern de les Illes Balears que amb el seu

programa d 'a judes als municipis en matèria  de

desestacionalització turística contribuirà decisivament a

endeutar encara més els ajuntaments?

Palma, a 22 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.

Qualque membre del Govern de les Illes Balears ha deixat

d'abstenir-se en temps i forma a qualque procediment

administratiu d'adjudicació, quan per imperatiu legal hauria

d'haver-ho fet?

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Per al Govern de les Illes Balears la capacitat d'utilitzar la

valoració d'un concurs administratiu en forma discrecional és

sinònim de valoració arbitrària?

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha rectificat el Govern de les Illes Balears en el cas del

desviament de trànsit del nou pont de Llucmajor? En cas

afirmatiu, explicau-ne les raons.

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Mentre no ha rectificat el Govern de les Illes Balears en el

cas del desviament de trànsit del nou pont de Llucmajor, es pot

haver incorregut en imprudència, com en el cas dels dos

treballadors ferits?

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina municipis d'Eivissa i Formentera han rebut ajudes

econòmiques del recent pla impulsat pel Govern de les Illes

Balears destinat a la inversió i consolidació de residències de

la tercera edat ja en funcionament? Especificau-ne els

municipis i les quantitats.
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Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina municipis de Menorca han rebut ajudes econòmiques

del recent pla impulsat pel Govern de les Illes Balears destinat

a la inversió i consolidació de residències de la tercera edat ja

en funcionament? Especificau-ne els municipis i les quantitats.

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Considera el Govern de les Illes Balears que l'anomenat

Import de Successions té un tractament desigual a les diferents

comunitats autònomes? En cas afirmatiu, pensa suprimir-lo en

un futur?

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst el Govern de les Illes Balears presentar algun

tipus d'iniciativa en matèria de supressió de l'anomenat Impost

de Successions a algun òrgan de política sectorial de les

comunitats autònomes?

Palma, a 22 de novembre del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7518/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a congrés de la família. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 8219/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixada

del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 8220/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a promoció turística. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 8221/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

polítiques d'inserció  laboral per a dones maltractades. (Mesa

de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 8222/04, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa

i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suspensió

decretada pels tribunals de les borses d'interins. (Mesa de 24

de novembre del 2004).

RGE núm. 8223/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a II Congrés sobre la família. (Mesa de 24 de

novembre del 2004).

RGE núm. 8224/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i

Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

implantació del nombre únic d'atenció primària. (Mesa de 24

de novembre del 2004).

RGE núm. 8225/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina

Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a objectius dels convenis entre la Conselleria de Salut i

Consum i diverses entitats del sector de l'hoteleria. (Mesa de

24 de novembre del 2004).

RGE núm. 8226/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens

i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consum de

productes amb denominació de qualitat de les Illes Balears.

(Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 8227/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i

Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del

mercat alemany davant el congrés de l'Associació d'agències

de viatge alemanyes. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 8228/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina

i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

participació del conseller de Medi Ambient al VII Congrés

nacional de Medi Ambient. (Mesa de 24 de novembre del

2004).

RGE núm. 8229/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions en el marc del conveni entre el COFUC i IB3.

(Mesa de 24 de novembre del 2004).

Palma, a 24 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Assumeix la Sra. Consellera de Presidència les declaracions

sobre famílies no convencionals fetes en el marc del II Congrés

de la família?

Palma, a 23 de novembre del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 conseller de Treball i Formació del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant Ple.

A què atribueix el conseller de Treball i Formació que les

Illes Balears sigui en el mes d'agost l'única comunitat espanyola

amb una activitat turística important on han baixat els afiliats

a la seguretat Social en el sector de l'hostaleria i les agències de

viatges?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té pensat la Conselleria de Turisme dur a terme el traspàs

de competència en matèria de promoció turística durant aquesta

legislatura?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines polítiques d'inserció laboral específiques per a dones

que han patit violència de gènere ha dut a terme el Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

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 d'Interior del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina és la postura del conseller d'Interior davant la

supressió decretada pels tribunals de les borses d'interins, que

es convocaren irregularment?

Palma, a 24 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins criteris ha seguit el Govern per a l'organització del II

Congrés sobre la família celebrat aquests dies a Palma?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins beneficis tendrà per als ciutadans de les Illes Balears

la implantació del número únic d'atenció primària respecte del

sistema que es venia aplicant fins ara?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

El diputat:

Miquel Munar i Cardell.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins objectius es persegueixen amb la signatura de

convenis entre la Conselleria de Salut i Consum i diverses

entitats del sector de l'hoteleria?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

La diputada:

Carolina Torres i Cabañero.

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.

Quines mesures té previst portar a terme la Conselleria

d'Agricultura i Pesca per incentivar el consum dels productes

amb denominació de qualitat de les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

El diputat:

Andreu Prohens i Vicens.

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 oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la situació del

mercat alemany davant la celebració del Congrés de

l'Associació d'agències de viatge alemanys (DRV)?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

El diputat:

Antoni Marí i Tur.

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.

Com valora el conseller de Medi Ambient la seva

participació en el VII Congrés nacional de Medi Ambient,

després de quatre anys d'absència de les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

El diputat:

Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions es portaran a terme en el marc del

conveni signat entre el COFUC i l'ens públic de Ràdio

Televisió a les Illes Balears (IB3) per al foment dels usos

socials de la llengua?

Palma, a 24 de novembre del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7459/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pla de formació laboral, a contestar davant la Comissió

d'Economia. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7460/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

lligam pedagògic i laboral entre els cursos de formació i la

formació professional reglada, a contestar davant la Comissió

d'Economia. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7461/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

formalització de solAlicituds als cursos de formació, a contestar

davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 24 de novembre del

2004).

RGE núm. 7462/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

accions formatives a demanda d'empreses, a contestar davant

la Comissió d'Economia. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

RGE núm. 7463/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

accions de promoció de l'ocupació, a contestar davant la

Comissió d'Economia. (Mesa de 24 de novembre del 2004).

Palma, a 24 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 a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
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Formació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia.

En què consisteix el Pla de formació laboral que encapçala

els anuncis de cursos de formació fets pel Govern de les Illes

Balears dia 17 de novembre del 2004 en mòduls formatius de

televisió?

Palma, a 19 de novembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia.

Quin lligam pedagògic i laboral es preveu entre els cursos

de formació anunciats dia 17 de novembre del 2004 pel Govern

de les Illes Balears i la formació professional reglada existent

a la nostra comunitat?

Palma, a 19 de novembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia.

Quantes persones, amb quins professionals i acadèmics, de

quines illes i en quina data han formalitzat la seva solAlicitud als

cursos anunciats en premsa pel Govern de les Illes Balears dia

17 de novembre del 2004 en matèria d'especialitzats de

televisió?

Palma, a 19 de novembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de

realitzar accions formatives a demanda d'empreses que haurien

de responsabilitzar-se de la contractació del seu personal i de

la formació necessària per desenvolupar la seva tasca?

Palma, a 19 de novembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia.

A quins eixos establerts per la Unió Europea com a

prioritaris en les accions de promoció de l'ocupació van

destinades aquestes accions formatives?

Palma, a 19 de novembre del 2004.

La diputada:

Carme García i Querol.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7457/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a subsòl arqueològic. (Mesa de 24 de novembre del

2004).

Palma, a 24 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.

La Llei 16/1985, del Patrimoni històric espanyol, estableix

a l'article 20 que: "La declaración de un Conjunto Histórico,

Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés

Cultural determinará la obligación para el Municipio o

Municipios en que se encontraren de redactar un Plan

Especial de Protección del área afectada por la declaración u

otro instrumento de planeamiento de los previstos en la

legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias

de esta Ley establecidas".

La Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears,

estableix un nou element i dóna una passa més, a l'article 6.6,

quan declara zona arqueològica el subsòl de monuments,

conjunts històrics, jardins històrics, llocs històrics i lloc



2244 BOPIB núm. 64 -  26 de novembre del 2004

d'interès etnològic, si són susceptibles de ser estudiats amb

metodologia arqueològica.

En conseqüència, hem d'entendre que per a aquestes zones

arqueològiques s'haurà de redactar el pla especial de protecció

previst a l'article 36.2 de la Llei 12/1998. El Centre Històric de

Palma, que va ser declarat conjunt històric el 1964. A pesar del

temps passat, avui, la capital encara no té un pla especial del

subsòl que permeti la gestió dels espais públics i la definició

dels usos. D'haver existit un pla especial que hagués

predeterminat els usos i la gestió del subsòl dels espais públics

de la ciutat de Palma, amb tota seguretat s'hauria pogut evitar

la manca de previsió existent i, en conseqüència, l'arma social

que de forma reiterada provoquen les actuacions de

l'Ajuntament de Palma entre la ciutadania.

Per altra banda, la Llei 12/1998, de patrimoni històric, a

l'article 96, assenyala que en el cas que l'administració

competent ho consideri necessari se solAlicitaran informes

pertinents a tècnics i/o organismes adequats. L'existència d'un

òrgan consultiu que ajudés les administracions competents a

decidir quan les restes han de ser conservades, desplaçades o

destruïdes evitaria una possible judicialització dels processos

i de les alarmes socials innecessàries.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Socialista presenta

la proposició no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de

previsió en el tractament del patrimoni existent en el subsòl

dels espais públics de la ciutat de Palma en les obres que du a

terme l'Ajuntament de Palma i lamenta l'alarma social que

d'aquest fet es deriva.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de

Palma a la redacció urgent d'un pla especial del subsòl

arqueològic dels espais públics de la ciutat.

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

Illes Balears a articular un òrgan de caràcter consultiu per tal de

decidir quan les restes han de ser conservades, desplaçades o

destruïdes.

Palma, a 19 de novembre del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 979/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a comanda

d'elaboració de cartografia urbana del sòl de naturalesa

urbana. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).

L'expedient de la comanda a SITIBSA per realitzar la

cartografia urbana escala 1/1.000 va ser elevada al Consell de

Govern per tal que n'autoritzàs i en disposàs la despesa, la qual

cosa es produí en la sessió de dia 12 de desembre del 2003.

Malgrat tot, la comanda no es va arribar a formalitzar

davant les dificultats que es pogués dur a terme en el termini

previst i, per tant, s'acordà l'arxiu de l'expedient dia 3 de març

del 2004.

En qualsevol cas, durant l'any 2004 la Conselleria d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports, a través de SITIBSA, ha

contractat l'ortofoto per a la cartografia de Mallorca i tramita

encarregar també la de Menorca i la d'Eivissa i Formentera.

Palma, 11 de novembre del 2004.

El director general d'Ordenació del Territori:

Jaime Massot i Sureda.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 3332/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

cooperació interadministrativa en matèria de consum. (BOPIB

núm. 43 de 28 de maig del 2004).

La Direcció General de Consum del Govern de les Illes

Balears manté diverses vies de cooperació interadministrativa

en matèria de consum, tant amb l'Administració de l'Estat com

amb les diferents administracions locals de les Illes Balears.

La cooperació de la Direcció General de Consum amb els

ajuntaments de les nostres illes ve prevista i establerta per la

Llei 1/1998, de 10 de març.

Dins de la present legislatura, dita cooperació es

materialitzarà mitjançant convenis de colAlaboració entre els

ajuntaments i la Direcció General de Consum, on l'objectiu

principal és que els residents dels distints municipis puguin

presentar reclamacions de consum a les seus dels mateixos

ajuntaments, Aquest conveni oferta la formació sobre consum

als veïns de tots els municipis adherits al pla, mitjançant

l'oferiment de la Direcció General de Consum de tècnics per

impartir xerrades educatives amb els colAlectius socials dels

distints municipis. La cooperació amb l'Administració de l'Estat

es troba institucionalitzada mitjançant la Conferència Sectorial

de Consum i puntualment per convenis específics de

colAlaboració.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 3333/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

campanyes informatives de consum. (BOPIB núm. 43 de 28 de

maig del 2004).

La Direcció General de Consum ha realitzar campanyes

d'informació a través dels mitjans de comunicació i la pàgina

web pròpia -el portal del consumidor-, en relació amb:

1. Les rebaixes, els mesos de gener i amb una segona fase,

l'estiu.
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2. La nova regulació de les garanties dels productes, en aquest

cas també s'ha fet informació directa als comerços.

3. Informació i consells en relació amb els serveis de tarifació

addicionals de telefonia i Internet, en aquest cas també s'ha

posat a disposició dels consumidors un model de carta de

desconnexió d'aquest servei.

4. Informacions generals i habituals -habitatges, lloguers,

petites transaccions comercials.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 3334/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

subvencions a associacions de consumidors. (BOPIB núm. 43

de 28 de maig del 2004).

La convocatòria de subvencions de l'any 2004 es va

publicar al BOIB núm. 71, de 20 de maig del 2004. En aquests

moments han estat avaluats els mèrits de cada associació

peticionària i pendents de resolució definitiva.

El total de la partida pressupostària de la conselleria

destinada a subvencions per a associacions és de 77.813 euros.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 3335/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a Consell

Balear de Consum. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).

El Consell Balear de Consum es va reunir el 28 d'octubre

del 2004.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 3336/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a adhesió

al sistema arbitral de consum. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig

del 2004).

Les empreses, tant públiques com privades, que donen un

servei d'interès general són: Correus; Renfe; Telefónica de

España, SAU; Auna Telecomunicacions, SA; Telefónica

Móviles de España, SA (Movistar); Vodafone España i

Retevisión Móvil, SA (AUNA).

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 3337/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a formació

del personal que realitza funcions d'informació i

assessorament als consumidors. (BOPIB núm. 43 de 28 de

maig del 2004).

Entre les comunitats autònomes i l'Institut Nacional de

Consum (Madrid) es va preparar i es va desenvolupar el Pla de

Formació Contínua per als professionals de consum per als

anys 2003-2006.

Per a l'exercici del 2004 hi ha 16 cursos en dues edicions

(total, 32). Alguns d'aquests són específics per a inspectors o

per al personal d'arbitratge.

Per al personal que realitza funcions d'informació i

assessorament està prevista i així es du a terme l'assistència a

diversos cursos en el segon semestre.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 3338/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a mesures

de coordinació entre les diferents oficines d'atenció i

informació al consumidor. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del

2004).

Les oficines d'atenció i informació al consumidor formen

una xarxa coordinada pel cap de servei de Relacions

Institucionals i Participació i per la cap de la Secció V, i la

coordinació és la tasca bàsica d'ambdós llocs de feina.

El responsable de cada oficina ve una vegada per setmana

a la seu de Palma amb la finalitat d'exposar dubtes i aclarir

conceptes per tal que el tractament de cada expedient sigui

uniforme a tota la xarxa d'oficines.

La informació necessària per atendre els usuaris i

consumidors està disponible on-line a través de la xarxa

intranet, amb la qual tots utilitzen la mateixa base de dades.

Per altra banda, el contacte telefònic i per e-mail amb la seu

de la Direcció General és permanent.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 4714/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a

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

juliol del 2004).

Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
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J)

A la Pregunta RGE núm. 5313/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 53 de 17

de setembre del 2004).

Servei 0-3
mesos

4-6
mesos

> 6
mesos

Total
servei

Cirurgia general
Cirurgia plàstica
Neurocirurgia
ORL
Traumatologia adults
TRaumatologia infantil
Urologia

7
4
0
2
4
0
9

18
4
2

11
7
2
1

0
1
0
0
5
0
0

25
9
2

13
16
2

10

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 5314/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 53 de 17

de setembre del 2004).

Intervencions realitzades

Urologia: 6 intervencions.

Intervencions menys de 3 mesos: 0

Entre 3 i 6 mesos: 6

Més de 6 mesos: 0

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 5315/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.

53 de 17 de setembre del 2004).

Durant el mes d'agost no s'ha fet activitat quirúrgica extra

a la Fundació Hospital de Manacor.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 5316/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB

núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

El 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 pel que fa al mes d'agost del 2004, és de 0.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 5317/04, presentada per l'Hble.

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

jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB

núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Urològica:

Menys de 3 mesos: 4

De 3 a 6 mesos: 0

Més de 6 mesos: 0

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 5319/04, presentada per l'Hble.

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

centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 53 de 17 de

setembre del 2004).

El 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 el mes d'agost del 2004, és de 0.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 5345/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Àrea Agost 2004 Gener-agost 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 d'Eivissa
Primària ib-salut
Especialitzada Eivissa
Total ib-salut

9.458.423,66
904.718,44
220.664,46
461.208,02

12.737,36
1.599.328,28

11.057.751,94
950.666,56
198.785,89

1.149.452,45
936.017,81
219.696,70

1.155.714,50
11.345.108,03

2.017.810,87
13.362.918,90

77.498.131,52
7.099.535,98
1.775.701,69
3.646.306,58

117.822,11
12.639.366,36
90.137.497,88

7.637.983,15
1.532.058,69
9.170.041,84
7.596.357,77
1.786.240,23
9.382.598,00

92.732.472,44
15.957.665,28

108.690.137,72

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
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Q)

A la Pregunta RGE núm. 5346/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a Pla d'inversions

dels hospitals públics. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del

2004).

Per als anys 2002 i 2003 no existia a la nostra comunitat

cap document que fes referència al Pla d'inversions dels

hospitals.

L'any 2004 s'ha elaborat per primer cop a la nostra

comunitat un pla d'inversions en infraestructures per al període

2004-2010 que, entre d'altres, contempla les inversions

previstes per als hospitals.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 5609/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a inversions en

serveis socials. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).

Us informam que les inversions que es fan des de la

Conselleria de Presidència i Esports en matèria de serveis

socials són:

- Posada en funcionament del Pla d'infraestructures

sociosanitàries, que permetrà la construcció de centres i

residències especialitzades per a majors i discapacitats a les

Illes Balears.

- Creació del pla pilot de platges accessibles per a persones

amb discapacitat i/o mobilitat reduïda.

- Ajudes per a la modernització i millora dels centres i locals de

discapacitats.

- Augment de les ajudes destinades a la construcció de

guarderies laborals, amb les quals es construeix la guarderia de

Gran Via Asima.

- Augment de les ajudes destinades a les guarderies de

corporacions locals.

- Ajudes per a la construcció i ampliació de centres d'estades

diürnes i habitatges tutelats, de titularitat municipal, adreçats a

persones majors dependents.

Palma, 5 de novembre del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 5914/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost del projecte

de Son Dureta. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).

El cost global del projecte, incloent-hi el pressupost de

l'obra i els honoraris facultatius, era de 155.111.149,86 euros.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 5962/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

recaptació d'opinions i suggeriments sobre el funcionament del

tren. (BOPIB núm. 58 de 8 d'octubre del 2004).

Les activitats que es realitzen dins de l'Estació del

ferrocarril estan subjectades al compliment de les denominades

normes de policia de ferrocarrils, de conformitat amb allò que

es disposa a la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels

transports terrestres, i al seu reglament de desenvolupament, el

Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, així com l'aplaçada

Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.

Les funcions de policia estan encaminades a vetllar pel

compliment de la normativa protectora de l'ús i la defensa de la

infraestructura ferroviària i les instalAlacions de qualsevol classe

afectats al ferrocarril.

L'exercici de les funcions de policia està encomanat a

Serveis Ferroviaris de Mallorca com a empresa titular de la

línia ferroviària, i a tal fi el personal d'aquesta té la

consideració d'agent de l'autoritat.

L'Estació del ferrocarril està situada dins la zona de domini

públic ferroviari, i en dita zona únicament són permesos els

usos i les activitats prevists a l'article 283 del Reglament i

sempre subjectes a autorització prèvia.

Així mateix, l'article 293 del Reglament en relació amb els

articles 168 i 169 de la LOTT, sota la rúbrica "Prohibicions i

obligacions en la utilització dels transports ferroviaris", regula

els usos no permesos i en concreten el seu apartat 1.5)

prohibeix als usuaris de ferrocarril distribuir propaganda,

aferrar cartells (entre d'altres activitats) en les instalAlacions i

dependències de la línia (Estació del ferrocarril) sense

autorització de l'empresa explotadora, és a dir de'SFM, i, en

general, queda prohibit mantenir activitats o efectuar accions

que per la seva naturalesa poden pertorbar als usuaris i alterar

l'ordre públic.

Per la seva part, l'apartat 1.13) del mateix precepte

prohibeix als usuaris les accions que en general perjudiquen els

interessos del ferrocarril o de les empreses explotadores.

El tot cas, els usuaris han d'atendre les indicacions que

formulen els ferroviaris en relació amb la correcta prestació del

servei.

Conclusió. L'actuació del Sr. Director General de l'empresa

pública Serveis Ferroviaris de Mallorca, exposada en la

pregunta escrita, està emmarcada dins l'àmbit d'atribucions que

li confereix la legislació sectorial ferroviària dins de l'exercici

de la potestat de policia en l'ús i la defensa de la infraestructura

i de les instalAlacions ferroviàries.

Palma, 2 de novembre del 2004.

El director general d'SFM:

Rafael Pons i Vidal.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 5989/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a ajudes per a
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projectes per a persones majors dependents. (BOPIB núm. 56

de 8 d'octubre del 2004).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,

aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia

Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 5998/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a institucions i

entitats beneficiàries de persones majors dependents. (BOPIB

núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

Es relaciona el número d'expedient i l'entitat.

01/04 Ajuntament d'Esporles

02/04 Ajuntament de Santanyí

03/04 Consell Insular d'Eivissa i Formentera

06/04 Ajuntament de Santa Margalida

07/04 Ajuntament de Campanet

08/04 Ajuntament d'Alcúdia

09/04 Ajuntament d'Alaior

12/04 Ajuntament de Consell

13/04, 14/04 i 15/04 Mancomunitat del Pla de Mallorca

19/04 Ajuntament de Santa Maria

20/04 Ajuntament de Campos

21/04 Estimats Padrins Societat Cooperativa

23/04 AFAM - Asociación de familiares de enfermos de

Alzheimer de Mallorca

25/04 Ajuntament de Lloseta

26/04 i 27/04 Fundació pública Residència Miquel Mir

28/04 i 29/04 Fundación Maria Aguilera

30/04 Ajuntament de Capdepera

34/04 Ajuntament de Porreres

37/04 Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

41/04 Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa

46/04 Ajuntament de Manacor

48/04 i 49/04 Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella

50/04 Ajuntament d'es Mercadal

51/04 Consell Insular de Menorca

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 5999/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a institucions i

entitats beneficiàries dels programes d'atenció a la primera

infància. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

Entitats beneficiàries de subvencions per finançar despeses

de manteniment:

Corporacions locals:

Ajuntament d'Esporles

Ajuntament de Ciutadella

Ajuntament de Santa Eugènia

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de

Palma

Ajuntament d'Alcúdia

Ajuntament de Bunyola

Ajuntament d'Algaida

Ajuntament de Calvià (Fundació Municipal d'Escoles

Infantils de Calvià)

Ajuntament de Santa Maria del Camí

Ajuntament de Campos

Consell Insular de Menorca

Ajuntament de Sant Lluís

Ajuntament d'Eivissa

Entitats sense ànim de lucre:

Fundació Pública del Servei Municipal Llar d'Infants d'Inca

Bisbat de Menorca

Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Ciutadella

Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de

Llucmajor

Associació de pares de l'escoleta municipal Nins i Nines de

Manacor

Associació de pares i educadors de l'escola infantil Es

Passerells de Maó

Escola infantil Fort de l'Eau, societat cooperativa de Maó

Centre d'educació infantil Sant Josep de Maó

Es Busquerets, societat cooperativa de Maó

Associació d'educadors i pares d'alumnes de l'escola infantil

Sant Climent de Maó

Ampa del colAlegi públic Francesc d'Albranca i de l'escola

infantil Xibit d'es Migjorn Gran

Entitats beneficiàries de subvencions per finançar despeses

d'inversió:

(Aquests expedients encara no estan resolts per manca del

pertinent informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales).

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 6000/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a institucions i

entitats beneficiàries de projectes amb persones amb

discapacitat. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

- ABDEM (Associació Balear d'Esclerosi Múltiple)

- ASPAYM BALEARS (Asociación de lesionados medulares,

grandes minusválidos y amputados)

- AMADIBA (Asociación de madres de discapacitados de

Baleares)

- Coordinadora de Minusvàlids de Menorca

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 6002/04, presentada per l'Hble.

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

subvencions resoltes per a programes de primera infància.

(BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).
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SolAlicituds presentades per obtenir subvencions per finançar

despeses de manteniment, resoltes: 52

Resolucions de concessió: 36

Resolucions de denegació: 13

Resolucions d'arxiu: 3

SolAlicituds presentades per obtenir subvencions per finançar

despeses d'inversió, resoltes: 1

Resolucions de denegació: 1

Resolucions de concessió: encara no s'han signat per manca

del pertinent informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

Total de solAlicituds resoltes: 53

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 6005/04, presentada per l'Hble.

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

subvencions per a persones majors dependents. (BOPIB núm.

56 de 8 d'octubre del 2004).

Se n'0han presentades 53.

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 6006/04, presentada per l'Hble.

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

subvencions per a programes de primera infància. (BOPIB

núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

SolAlicituds presentades per obtenir subvencions per finançar

despeses de manteniment: 52

Corporacions locals: 36

Entitats sense ànim de lucre: 16

SolAlicituds presentades per obtenir subvencions per finançar

despeses d'inversió: 11, totes presentades per corporacions

locals.

Total de solAlicituds: 63

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 6007/04, presentada per l'Hble.

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

subvencions per a persones amb discapacitat. (BOPIB núm. 56

de 8 d'octubre del 2004).

Se n'han presentades 47.

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 6008/04, presentada per l'Hble.

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

procediment del registre de centres de serveis socials. (BOPIB

núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

Es duen a terme reunions de personal tècnic per tal

d'estudiar si el procediment de registre i autoritzacions de

centres de serveis socials regulat pel Decret 66/1999 es pot

millorar i d'acord amb els resultats d'aquestes reunions, si n'és

el cas, es proposarà la modificació corresponent.

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 6009/04, presentada per l'Hble.

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

subvencions resoltes per a persones majors dependents.

(BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

Resoltes: 53.

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 6011/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a centres de serveis

socials a les Illes Balears. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del

2004).

D'acord amb el Registre Central de Serveis Socials ens

consten els centres de serveis socials següents:

Mallorca 230

Menorca 36

Eivissa 14

Formentera 1

Total Illes Balears 281

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 6012/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a centres de serveis

socials autoritzats a les Illes Balears, en base al Decret

66/1999. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

D'acord amb el Registre Central de Serveis Socials ens

consten els centres de serveis socials següents:
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Mallorca

Autoritzats abans del decret: 143

Autoritzats després del decret: 87

Menorca

Autoritzats abans del decret: 33

Autoritzats després del decret: 3

Eivissa

Autoritzats abans del decret: 14

Formentera

Autoritzats abans del decret: 1

Total Illes Balears

Autoritzats abans del decret: 191

Autoritzats després del decret: 90

Palma, 5 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AH)

A la Pregunta RGE núm. 6067/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a habitatges

socials a Eivissa. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

D'acord amb l'informe del director gerent de l'Institut Balear

de l'Habitatge de data 19 d'octubre del 2004, el nombre

d'habitatges per municipi que l'IBAVI té en construcció, en

projecte i en fase d'obtenció de sòl a l'illa d'Eivissa són:

Eivissa

24 habitatges a iniciar immediatament.

Sant Antoni

Aproximadament 20 habitatges. Està pendent la signatura

del conveni amb l'ajuntament.

Sant Josep

Aproximadament 25 habitatges. Pendent exercici opció de

compra.

Formentera

37 habitatges a lliurar pròximament.

Tot això a l'espera de les aportacions de sòl de

l'Administració de l'Estat per a habitatge social.

Palma, 25 d'octubre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 6068/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a habitatges

socials a Menorca. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

D'acord amb l'informe del director gerent de l'Institut Balear

de l'Habitatge de data 19 d'octubre del 2004, el nombre

d'habitatges per municipi que l'IBAVI té en construcció, en

projecte i en fase d'obtenció de sòl a l'illa de Menorca són:

Ciutadella

20 habitatges més 5 habitatges en construcció i un nombre

pendent de determinar que depèn del solar amb el qual

l'ajuntament s'ha compromès públicament.

Es Mercadal

17 habitatges en construcció.

Maó

25 habitatges a iniciar immediatament i un nombre pendent

de determinar que depèn del solar amb el qual l'ajuntament s'ha

compromès públicament.

Es Castell

Aproximadament 15 habitatges que estan pendents de la

signatura del conveni amb l'ajuntament.

Tot això a l'espera de les aportacions de sòl de

l'Administració de l'Estat per a habitatge social.

Palma, 25 d'octubre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 6264/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a instalAlacions

de Justícia a Eivissa. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del

2004).

El president del Govern coneix perfectament l'estat de les

instalAlacions de Justícia a Eivissa i a totes les Illes Balears, i és

plenament conscient de les mancances i dels dèficits que pateix

l'Administració de Justícia a les nostres illes. Per això, cada

vegada que es constata aquesta realitat, el Govern ho posa de

manifest, tal com han fet en reiterades ocasions altres càrrecs

polítics i membres de la judicatura.

Palma, 20 d'octubre del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 5180/04 i obertura del termini de presentació d'esmenes.

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

24 de novembre del 2004, havent estat presa en consideració

pel Ple de la Cambra la proposició de llei de referència,

presentada pel Consell Insular de Mallorca, relativa a protecció

del medi nocturn de les Illes Balears (BOPIB núm. 53, de 17 de

setembre d'enguany), conformement amb l'article 126.4 del

Reglament del Parlament acordà de trametre-la a la Comissió

d'Ordenació Territorial i d'obrir un termini de presentació

d'esmenes de 15 dies, a comptar des del dia següent al de la



publicació d'aquest butlletí. Aquest termini finalitzarà dia 16

de desembre, a les 14,00 hores.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials del

Projecte de llei RGE núm. 7179/04, de cooperació per al

desenvolupament.

Havent estat observat error en la tramesa del projecte de llei

de referència -publicat al BOPIB núm. 63, de 19 de novembre

d'enguany- a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,

s'informa que aquest es tramitarà en el si de la Comissió

d'Assumptes Socials davant la mesa de la qual es presentaran

les esmenes pertinents.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de novembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 62.

- Pàg. 2133 i 2165. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple. Apartat L).

On diu: RGE núm. 7215/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí

i Tur, ...

Hi ha de dir: RGE núm. 7215/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni

Marí i Tur, ...

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 63.

- Pàg. 2185 i 2190. Resolucions derivades de proposicions no

de llei. Apartat A).

On diu: RGE núm. 7027/04, relativa a parador nacional ...

Hi ha de dir: RGE núm. 3590/04, relativa a parador nacional

...

- Pàg. 2186 i 2191. Respostes a preguntes formulades en el ple.

Apartat D).

On diu: RGE núm. 6998/04, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa

Maria ...

Hi ha de dir: RGE núm. 6988/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Rosa Maria ...
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