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G) A la Pregunta RGE núm. 2760/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions per
minvar la despesa farmacèutica.
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H) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2788/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a Pla d'infraestructures educatives.
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I) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2789/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a mesures per millorar el rendiment escolar.
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Maria Calvo i Sastre, relativa a centres d'adults.
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d'iniciació professional als centres escolars.
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escorxadors ilAlegals.
2278
M) A la Pregunta RGE núm. 3654/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres iniciades per
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socioeducatius.
2278
P) A la Pregunta RGE núm. 4990/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
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Q) A la Pregunta RGE núm. 4996/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
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R) A la Pregunta RGE núm. 4997/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
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S) A la Pregunta RGE núm. 4998/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Dureta.
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T) A la Pregunta RGE núm. 4999/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Llàtzer.
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U) A la Pregunta RGE núm. 5000/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Manacor.
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V) A la Pregunta RGE núm. 5001/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Can Misses.
2280
X) A la Pregunta RGE núm. 5002/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital Verge del Toro.
2280
Y) A la Pregunta RGE núm. 5003/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
2280
Z) A la Pregunta RGE núm. 5016/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora d'horari laboral normal.
2281
AA) A la Pregunta RGE núm. 5299/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a viatge a Amèrica
del Sud de la consellera de Presidència i Esports.
2281
AB) A la Pregunta RGE núm. 5303/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora d'horari laboral normal.
2281
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AC) A la Pregunta RGE núm. 5305/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora del centre.
2281
AD) A la Pregunta RGE núm. 5311/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
2281
AE) A la Pregunta RGE núm. 5312/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
2281
AF) A la Pregunta RGE núm. 5318/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
2282
AG) A la Pregunta RGE núm. 5412/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a competències en matèria
d'incendis forestals.
2282
AH) A la Pregunta RGE núm. 5423/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a funcions de la Sra.
María del Carmen Piña Vila.
2282
AI) A la Pregunta RGE núm. 5425/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a projecte d'inversió
vinculat a la contractació de la Sra. María del Carmen Piña Vila.
2282
AJ) A la Pregunta RGE núm. 5426/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a secretària del Gabinet
del conseller d'Interior.
2282
AK) A les Preguntes RGE núm. 5429/04, 5601/04 i 5602/04 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a seguretat de les platges, a convocatòria d'ajuts per millorar la seguretat a les platges i a programa de millora de la seguretat
a les platges, respectivament.
2282
AL) A la Pregunta RGE núm. 5488/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a escoletes de 0
a 3 anys.
2283
AM ) A la Pregunta RGE núm. 5527/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a tasques de
descontaminació.
2283
AN) A la Pregunta RGE núm. 5603/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a convenis de
colAlaboració de la Direcció General de Política Lingüística.
2283
AO) A la Pregunta RGE núm. 5607/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a cost del pla
de la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua del primer ensenyament.
2284
AP) A la Pregunta RGE núm. 5608/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a àrees de serveis socials
a Mallorca.
2284
AQ) A la Pregunta RGE núm. 5861/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions de
vigilància i/o denúncia d'abocadors a la carretera del Coll de sa Creu.
2284
AR) A la Pregunta RGE núm. 5862/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a dos professors
per aula per a castellà/català.
2284
AS) A la Pregunta RGE núm. 5915/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a projecte de construcció
del nou Son Dureta.
2284
AT) A la Pregunta RGE núm. 5916/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost del modificat del
projecte de Son Dureta.
2284
AU) A la Pregunta RGE núm. 6013/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a la
plataforma sociosanitària d'Eivissa i Formentera.
2284
AV) A la Pregunta RGE núm. 6014/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a associacions
de tercera edat.
2285
AX) A la Pregunta RGE núm. 6102/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat M iquel Gascon i M ir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
2285
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AY) A la Pregunta RGE núm. 6103/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Dureta.
2285
AZ) A la Pregunta RGE núm. 6104/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat M iquel Gascon i M ir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Llàtzer.
2285
BA) A la Pregunta RGE núm. 6105/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Manacor.
2285
BB) A la Pregunta RGE núm. 6109/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
2286
BC) A la Pregunta RGE núm. 6117/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera
a l'Hospital de Manacor.
2286
BD) A la Pregunta RGE núm. 6121/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora d'horari laboral normal.
2286
BE) A la Pregunta RGE núm. 6265/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a calendari de traspàs
de competències de justícia.
2286

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 8266/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
2287

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei del medi nocturn de les Illes Balears (RGE núm. 5180/04).
2287
B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de cooperació per al desenvolupament (RGE núm. 7179/04).
2287
C) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia davant el Ple de la Cambra per tal de retre compte del
compliment de la proposició no de llei RGE núm. 2009/03.
2287

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual.

2287

B) Nomenament de personal eventual.
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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
A)

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Aprovació e les quanties globals del pressupost de la
comunitat autònoma, de les seves entitats autònomes, de les
entitats de dret públic, de les societats anònimes públiques, de
l'Institut Balear de la Salut i de l'ens públic Gestió Sanitària de
Mallorca per a l'any 2005.

1.3.1. ESM ENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de novembre del 2004, rebutjà les Esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 7363/04, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 7028/04, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista i RGE núm. 7352/04,
del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm
6829/04, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2005. (BOPIB núm. 59 de 28
d'octubre del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

. 55
. 24
. 31
.. 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de novembre del 2004, aprovà les quanties globals següents:
* Quantia global del pressupost de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a
l'exercici del 2005, els estats de despeses i d'ingressos de les
quals s'eleven a 2.587.788.967,42 euros, per 30 vots a favor, 24
en contra i cap abstenció.
* Quantia global de les entitats de dret públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del 2005, els
estats de despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a
392.307.807,89 euros, per 30 vots a favor, 24 en contra i cap
abstenció.
* Quantia global de les societats anònimes públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del
2005, els estats de despeses i d'ingressos de les quals s'eleven
a 92.907.781,42 euros, per 31 vots a favor, 24 en contra i cap
abstenció.
* Quantia global de l'Institut Balear de la Salut per a l'exercici
del 2005, els estats de despeses i d'ingressos de les quals
s'eleven a 922.281.731,67 euros, per 31 vots a favor, 24 en
contra i cap abstenció.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de novembre del 2004, rebutjà les Esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 7364/04, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds i RGE núm. 7353/04, del Grup
Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm 6830/04,
de mesures tributàries, administratives i de funció pública.
(BOPIB núm. 59 de 28 d'octubre del 2004).

* Quantia global de l'ens públic Gestió Sanitària de Mallorca
per a l'exercici del 2005, els estats de despeses i d'ingressos de
les quals s'eleven a 38.324.636,18 euros, per 31 vots a favor,
24 en contra i cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

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

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

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORM ACIÓ

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

. 53
. 23
. 30
.. 0

Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la
dona.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de novembre del 2004, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

Declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona

BOPIB núm. 65 - 3 de desembre del 2004
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

"Per resolució de l’Assemblea General de l’Organització de
les Nacions Unides, el 25 de novembre fou designat dia
internacional per a l’eliminació de violència contra la dona:
Resolució 54/134, de 17 de desembre del 1999.
Amb el suport de més de 60 governs la resolució fou el
resultat d’un creixent moviment internacional per acabar amb
una epidèmia tràgica que devasta la vida de les dones, nines i
filletes, trenca comunitats i és una barrera per al
desenvolupament a totes les nacions.
Vivim en un moment en què ja no es pot ignorar per més
temps la gravetat de les situacions de violència que es
produeixen a l’àmbit familiar, especialment contra les dones.
La xifra de dones assassinades i víctimes de maltractaments, o
les conseqüències de les desestructuracions familiars,
especialment per als menors, no admeten cap mena de dubte.
La tasca constant dels agents socials i dels mitjans de
comunicació ha servit de manera impagable com a factor de
visualització del conflicte i ha aconseguit que, d’una manera o
altra, tots els partits polítics hagin introduït finalment a les
seves agendes la recerca de solucions al que, sense dubte, ja és
el problema més greu que té plantejat la nostra societat dins el
marc de la convivència democràtica.
Per tot açò, i trobant-se pròxima la data de 25 de novembre
del 2004, el Parlament de les Illes Balears declara que, perquè
les iniciatives contra la violència de gènere demostrin la seva
eficàcia, considera fonamental:
Primer. Dotar de recursos econòmics i humans suficients
qualsevol iniciativa que:
a) Tengui com a finalitat treballar en la prevenció i
eliminació de situacions susceptibles de conduir a actes que
puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o
psicològic per a les dones, així com les amenaces de dur a
terme aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la
llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida
privada.
b) Iniciativa també que suposi atenció a les víctimes de la
violència de gènere.
Segon. Sotmetre a una avaluació periòdica totes les mesures
d’eradicació de la violència, tant física com psíquica, en l’àmbit
familiar i fer-ne públics els resultats.
Tercer. Comptar amb la colAlaboració de tots aquells grups
socials directament implicats en la solució del conflicte.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears manifesta el
seu compromís ètic de sumar esforços i no restar-los per raons
partidistes, en una demostració de responsabilitat i honestedat,
de manera que la vida, la salut, la qualitat de vida i les
expectatives de rehabilitació de milers de persones,
especialment dones, siguin considerades prioritàries i que no
s’utilitzaran sota cap pretext com a element de confrontació
política.
A la seu del Parlament, a 23 de novembre del 2004".
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del representant de la Confederació
d'Associacions Empresarials de Balears, del representant del
ColAlegi d'Economistes de Balears i del director general
d'Economia durant la V legislatura, davant la Comissió no
permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del
finançament de les competències en matèria d'Educació i de
Sanitat.
A la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part
de l'Estat del finançament de les competències en matèria
d'Educació i de Sanitat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de novembre del 2004, tengué lloc la
compareixença dels senyors següents:
Sr. President de la Confederació d'Associacions
Empresarials de Balears, Josep Oliver i Martí, acompanyat de
la Sra. Francesca Díez.
Sr. Degà del Col Alegi d'Economistes de Balears, Lluís M oyà
i Bareche.
Sr. Director General d'Economia durant la V legislatura,
Antoni Monserrat i Moll.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del conseller d'Hisenda i Pressuposts
durant la V legislatura, del catedràtic d'economia aplicada de
la Universitat Pompeu Fabra i del president del Consell
Econòmic i Socials, davant la Comissió no permanent d'estudi
de la millora per part de l'Estat del finançament de les
competències en matèria d'Educació i de Sanitat.
A la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part
de l'Estat del finançament de les competències en matèria
d'Educació i de Sanitat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 17 de novembre del 2004, tengué lloc la
compareixença dels senyors següents:
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts durant la V
legislatura, Joan Mesquida i Ferrando.
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Sr. Catedràtic d'economia aplicada de la Universitat
Pompeu Fabra, Guillem López i Casasnovas.

transferència al Consell d'Eivissa per medi ambient. (Mesa d'1
de desembre del 2004).

Sr. President del Consell Econòmic i Social, Francesc
Obrador i Moratinos, acompanyat del Sr. Ferran Navinés i
Badal.

RGE núm. 7500/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència al Consell d'Eivissa de transferències de capital.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 7491/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ordre de priorització dels plans d'excelAlència
turística. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 7492/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a priorització dels plans d'excelAlència turística. (Mesa
d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 7493/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a projectes de plans d'excelAlència turística. (Mesa d'1
de desembre del 2004).
RGE núm. 7494/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
justificants del càlcul de beneficis generats per l'equip ciclista
Illes Balears. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 7495/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes d'ajudes al lloguer. (Mesa d'1 de desembre del
2004).
RGE núm. 7496/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
distribució territorial de les ajudes al lloguer. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 7497/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència al Consell d'Eivissa per finançament sanitari.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 7498/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència al Consell d'Eivissa per indústria, modal i
artesania. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 7499/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

RGE núm. 7501/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència al Consell d'Eivissa per promoció turística.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 7502/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència al Consell d'Eivissa per noves tecnologies. (Mesa
d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 7503/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència al Consell d'Eivissa en concepte d'expropiacions.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 7504/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència al Consell d'Eivissa per serveis socials. (Mesa
d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8205/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
derivades del conveni signat entre Acción familiar i el Govern.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8206/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Congreso anual sobre fracaso escolar. (Mesa d'1 de desembre
del 2004).
RGE núm. 8207/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de personal de la Conselleria d'Educació. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8267/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a estands de la Fira Tecnoturística. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8268/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ingressos i despeses de la Fira Tecnoturística. (Mesa
d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8279/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost de les conferències del jutge Antoni Montserrat.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8280/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a conferències del jutge Antoni Montserrat. (Mesa d'1
de desembre del 2004).
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RGE núm. 8281/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost del II Congreso internacional de la familia.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).

RGE núm. 8379/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació
de la Lototrot i de la Promotrot. (Mesa d'1 de desembre del
2004).

RGE núm. 8282/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ponents del II Congreso internacional de la familia.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).

RGE núm. 8380/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relliscada del president a seu parlamentària. (M esa d'1 de
desembre del 2004).

RGE núm. 8283/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Comitè científic del II Congreso internacional de la
familia. (Mesa d'1 de desembre del 2004).

RGE núm. 8381/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a querella
per prevaricació. (Mesa d'1 de desembre del 2004).

RGE núm. 8361/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8369/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IB3, la
més cara de l'Estat. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8370/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producció pròpia d'IB3. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8371/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producció de les futures emissions d'IB3. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8372/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació professional del sector audiovisual. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8373/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
de canals digitals. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8374/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a principis
constitucionals conculcats. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8375/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació privilegiada en el Pla de desestacionalització
turística. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8376/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió
d'ajudes econòmiques destinades a la desestacionalització
turística. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8377/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dia del
municipalisme. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8378/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret
regulador de la Lototrot i de la Promotrot. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).

RGE núm. 8382/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abstenció
als procediments administratius. (Mesa d'1 de desembre del
2004).
RGE núm. 8383/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola d'hostaleria de Menorca. (Mesa d'1 de desembre del
2004).
RGE núm. 8384/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost executat per a l'inici de l'Escola d'hostaleria de
Menorca. (Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8385/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost executat per a l'Institut per a la qualitat turística.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).
RGE núm. 8386/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses o contractacions superiors a 18.000 euros. (Mesa d'1
de desembre del 2004).
RGE núm. 8387/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències al Consell Insular d'Eivissa. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8388/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballs estadístics i seguiment de mercats. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que 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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En el cas de priorització, per part del Govern de les Illes
Balears, dels projectes del Pla d'excelAlència turística, quina és
aquesta priorització?
Palma, a 19 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica que fa el Govern de les Illes
Balears amb recursos propis, als programes d'ajudes al lloguer,
tant les indirectes lligades a la rehabilitació d'habitatges com les
ajudes directes per pagament de rendes?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas de presentació de projectes de plans d'excelAlència
turística al Govern espanyol, n'ha prioritzat algun el Govern de
les Illes Balears?
Palma, a 19 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina serà la distribució territorial que gestionarà les ajudes
al lloguer de l'Estat?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

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

Quins projectes de plans d'excelAlència turística ha presentat
en forma el Govern de les Illes Balears davant el Govern
espanyol, en el dia de la data, per poder optar a les ajudes
objecte de convocatòria?
Palma, a 19 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els conceptes específics pels quals el Govern de
les Illes Balears transfereix al Consell Insular d'Eivissa
1.550.000 euros, en capítol 4, sota el títol de finançament del
dèficit sanitari?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

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

Quins són els justificants del càlcul de beneficis que ha
generat l'equip ciclista Illes Balears que segons el Govern
ascendeixen a 19,2 milions d'euros?
Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa 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.
Quins són els conceptes específics pels quals el Govern de
les Illes Balears transfereix al Consell Insular d'Eivissa 215.000
euros, en capítol 4, sota el títol d'"indústria, moda i artesania"?
Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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euros, de transferències de capital, capítol 7, en concepte de
noves tecnologies?

I)

Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els conceptes específics pels quals el Govern de
les Illes Balears transfereix al Consell Insular d'Eivissa 160.000
euros, en capítol 4, sota el títol de "medi ambient"?
Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els conceptes específics pels quals el Govern de
les Illes Balears transfereix al Consell Insular d'Eivissa
1.600.000 euros, de transferències de capital, capítol 7, en
concepte d'expropiacions?

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.
Quins són els conceptes específics pels quals el Govern de
les Illes Balears transfereix al Consell Insular d'Eivissa
1.500.000 euros, de transferències de capital, en matèria de
medi ambient?
Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els conceptes específics pels quals el Govern de
les Illes Balears transfereix al Consell Insular d'Eivissa
6.977.000 euros, en transferències corrents, capítol 4, en
concepte de serveis socials?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els conceptes específics pels quals el Govern de
les Illes Balears transfereix al Consell Insular d'Eivissa
1.960.000 euros, en capítol 6, transferències de capital en el
concepte de promoció turística?
Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions s'han dut a terme per part de l'associació
Acción familiar derivades del conveni signat per aquesta
associació i el Govern de les Illes Balears?

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els conceptes específics pels quals el Govern de
les Illes Balears transfereix al Consell Insular d'Eivissa 120.000

Palma, a 23 de novembre del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'aportació econòmica de la Conselleria
d'Educació per a la celebració del I Congreso anual sobre
fracaso escolar, organitzat per Estudi 6? Indicau el nombre de
participants.
Palma, a 23 de novembre del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Miquel Ramon i Juan.

A la M esa 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.
Quin és el cost de les conferències del jutge del TSJB
Antoni Montserrat que ha organitzat el Govern?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació dels assessors tècnics docents de la Conselleria
d'Educació, així com tots els docents que desenvolupin la seva
feina a la conselleria, especificant la seva situació
administrativa i l'adscripció al lloc de feina.
Palma, a 23 de novembre del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes conferències del jutge del TSJB Antoni Montserrat
ha organitzat el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la passada Fira Tecnoturística, quants estands s'han
oferts, quants s'han venut i quants s'han cedits i a qui,
gratuïtament?

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.
Quin ha estat el cost per a les arques públiques del II
Congreso internacional de la familia?

Palma, a 24 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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.

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 han estat les despeses, com s'han distribuït i quins
han estat els ingressos de la Fira Tecnoturística?

Quins són els membres del comitè científic que va elegir els
ponents del II Congreso internacional de la familia?

Palma, a 24 de novembre del 2004.
El diputat:

Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:

BOPIB núm. 65 - 3 de desembre del 2004
Miquel Ramon i Juan.

2267

Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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.

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 nomenar el comitè científic que va elegir els
ponents del II Congreso internacional de la familia?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

Quines productores nacionals colAlaboraran i s'aliaran amb
empreses locals per realitzar producció de les futures emissions
d'IB3?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

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.

Quines tasques i funcions té assignades el Sr. Rafel Torres
Gómez a l'IDI?

Els cursos de formació de professionals del sector
audiovisual que IB3 i el Govern de les Illes Balears
fomentaran, també es realitzaran a Eivissa i M enorca o només
es realitzaran a Mallorca?

Palma, a 23 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com justifica el Govern de les Illes Balears que IB3 sigui
la televisió autonòmica més cara de l'Estat per habitant i any?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina producció pròpia ha contractat IB 3? Amb qui? Per
quant?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha incomplert el Govern de les Illes Balears el compromís
que tenia amb la Federació Balear de Televisions Locals
d'informar-los prèviament i àmpliament del concurs de canals
digitals?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

2268

BOPIB núm. 65 - 3 de desembre del 2004

Considera el Govern de les Illes B alears que el fet de
conculcar els principis constitucionals d'igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat en la convocatòria pública de llocs de
feina haurà de tenir qualque tipus de responsabilitat? En cas
afirmatiu, enunciau-ne les mesures oportunes.
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
En quina data aproximadament pensa el Govern de les Illes
Balears aprovar el decret que regula la Lototrot i la Promotrot?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Han rebut informació privilegiada alguns ajuntaments de la
nostra comunitat per part del Govern de les Illes Balears o de
persones dependents d'aquest en el pla d'ajudes econòmiques
destinades a la desestacionalització turística?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la regulació que projecta el Govern de les Illes Balears
sobre les loteries de Lototrot i Promotrot, s'han inclòs la
possibilitat que Eivissa i Menorca hi participin? En cas
afirmatiu, quins criteris s'han seguit?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants recursos, alAlegacions, impugnacions ha rebut el
Govern de les Illes Balears en la cessió d'ajudes econòmiques
destinades a la desestacionalització turística? Indicau-ne el
nombre i les persones físiques i/o jurídiques.
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El fet que el president del Govern de les Illes Balears
qualifiqués de "tres tonteries no basten per reformar la
Constitució" en seu parlamentària, significa un posicionament
polític raonat o simplement es tracta d'una relliscada
lingüística?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
En base a quins criteris el Govern de les Illes Balears ha
elegit la data del 19 d'abril com a dia del municipalisme?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 consentir que algun
dels seus membres participi en la votació d'un expedient
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prevaricació?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa 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.
Hi ha algun informe jurídic pel qual s'aconselli al Govern de
les Illes B alears que els seus membres s'abstinguin
permanentment a tots els procediments administratius als quals
intervingui alguna societat que s'ha querellat per prevaricació?
En cas afirmatiu, explicau-ne les raons.
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quina és la partida econòmica prevista als pressuposts del
2005 per l'inici de la posada en funcionament de l'escola
d'Hostaleria de Menorca?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quina ha estat l'execució pressupostària feta el 2004 per a
l'Institut per a la qualitat turística?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quines són les despeses o contractacions fetes superiors a
18.000 euros per l'Institut per a la qualitat turística, de l'1 de
gener del 2004 a l'1 de novembre del mateix any?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Per quins conceptes s'han transferit des de la Conselleria de
Turisme al Consell Insular d'Eivissa recursos econòmics per
inversions turístiques el 2004? Quin és el seu nivell d'execució?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quina ha estat l'execució pressupostària dels 60.000 euros
prevists per iniciar l'Escola d'Hostaleria de Menorca, als
pressuposts de turisme per a l'any 2004?
Palma, a 25 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 25 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de resposta
escrita.
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Quins són els treballs estadístics i el seguiment de mercats
fets per la Conselleria de Turisme el 2004?

RGE núm. 8395/04, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a model comunitari en salut mental. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).

Palma, a 25 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 8492/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a president de l'Autoritat Portuària. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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 iniciativa de la convocatòria a l’Estat de la Conferència
de Presidents de les comunitats autònomes, ha estat valorada
per tots com de bona o d’extraordinària.
I pot ser un bon punt de reflexió a la nostra comunitat
autònoma: construir espais de diàleg, de debat, de propostes,
d’aprofundiment de coneixement de la realitat plural dels
pobles i participada, una sòlida estructura institucional de
comunitat, és important.

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.
Quina valoració fa el president del Govern que el president
de l'Autoritat Portuària sigui, segons declaracions de la
conselleria d'Obres Públiques, Sra. Cabrer, un presumpte
xantatgista?
Palma, a 30 de novembre.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

La coordinació, l’enfortiment, la cooperació entre les
nostres institucions, que constitueixen la comunitat autònoma
de les Illes Balears, institucions que tenim la gran sort de
poder-les construir cada dia, des de la nostra especificitat
institucional que són els consells insulars, necessita d’un espai
conjunt d’acord i debat.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista
al Parlament de les Illes Balears presenta pel seu debat al
plenari la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a convocar
la Conferència de Presidents dels consells insulars de les
nostres illes.
Palma, a 19 de novembre del 2004.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8204/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conferència de presidents dels consells insulars.
(Mesa d'1 de desembre del 2004).

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

RGE núm. 8215/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació del Defensor del Menor. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8244/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a vot afirmatiu al Referèndum sobre el Tractat de la Unió pel
qual s'estableix una Constitució per a Europa. (Mesa d'1 de
desembre del 2004).
RGE núm. 8287/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a política d'educació: menjadors
escolars. (Mesa d'1 de desembre del 2004).

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.
Des que a l’any 1989 es va aprovar el text de la convenció
dels drets dels menors, la nostra societat, ha tengut cada vegada
més una preocupació major per la seguretat jurídica en el
desenvolupament dels interessos de les persones menors d’edat.
Des de llavors diferents colAlectius i institucions han
destacat la importància d’articular garanties a fi de què aquests
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drets reconeguts es puguin exercir per part dels menors d’una
manera efectiva.

pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la
solidaritat i la igualtat entre homes i dones.

A la comunitat autònoma de les Illes Balears es va crear
amb aquest fi mitjançant el Decret 16/1997, de 30 de gener,
l’Oficina de Defensa dels Drets dels M enors, que han vengut
actuant en aquesta comunitat i, que ha duit a terme diferents
actuacions tan davant l’administració pública com dins l’àmbit
privat.

Una lectura atenta del text proposat pot no satisfer les
aspiracions ni de totes les opcions polítiques ni de tots els
estats. Però, malgrat això, resulta indubtable que les
possibilitats d’avançar cap a nous horitzons obliga a consolidar
aquest, al mateix temps que és innegable la tasca realitzada en
pro del consens finalment assolit pels representants dels 25
països membres.

Aquest òrgan forma part de l’estructura de l’administració
autonòmica de les Illes Balears i encara que gaudeix
d’autonomia funcional i de gestió, consideram que seria més
efectiva per dur a terme la tasca encomanada, la figura del
Defensor del Menor, creada i regulada per llei, i com una
institució directament integrada en l’àmbit legislatiu, en aquest
cas el Parlament de les Illes Balears, que conferiria l’autoritat
necessària per exercir amb eficàcia de les seves funcions, tal i
com es demanà en diverses resolucions com la del Parlament
Europeu, de 8 de juliol de 1992, o més recentment la del Senat
espanyol, de 7 de juliol de 1999 que recomana a les comunitats
autònomes la creació de la figura del Defensor del Menor.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
El Govern de les Illes Balears remetrà en un termini de 6
mesos a aquest Parlament de les Illes Balears, per a la seva
discussió, un projecte de llei de creació del defensor del menor
de les Illes Balears integrat directament en el poder legislatiu.
Palma, a 23 de novembre del 2004.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

La inclusió al seu articulat, encara que a nivell d’enunciat,
d’aspectes tan importants per a les Illes Balears com l’adequat
tractament dels efectes negatius de la insularitat, l’ús del català
o la presència del Govern als òrgans europeus, permeten la
possibilitat de ser adequadament desenvolupats.
Així, al seu article 220, parla de les regions insulars com
objecte d’especial atenció per tal d’assegurar un
desenvolupament harmoniós de la Unió. També el seu article
246 estableix que la Unió tendirà a afavorir les regions insulars
per tal que tenguin accés a les xarxes transeuropees i estatals de
transports, energia i telecomunicació.
Al seu article 81 prohibeix qualsevol discriminació per
motius lingüístics. Al 282 aposta per la difusió de les llengües
dels estats membres. I si bé al seu article 448.1 estableix
l’espanyol com a llengua “constitucional europea”, al 448.2
permet la traducció a qualsevol llengua oficial de qualsevol
estat, encara que només ho sigui a una part del seu territori. I
tot això després d’haver fixat que un dels objectius de la Unió,
article 3, és la protecció de la riquesa lingüística -i la respecti,
article 82-, enunciï l’elaboració de règims lingüístics a diferents
àmbits -articles 176 i 433-, i determini la salvaguarda del
patrimoni cultural i lingüístic davant operacions comercials
exteriors al 250.
Finalment, quant a la presència de representants de les
“assemblees regionals”, són múltiples les referències al paper
del Comitè de Regions en la supervisió de les lleis o els acords
que es puguin prendre per part de la Comissió Europea i del
Consell Europeu.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El proppassat 29 d’octubre els plenipotenciaris dels 25
estats membres de la Unió Europea signaren a Roma el tractat
pel qual s’estableix una constitució per a Europa, identificat
com el document CIG 87/2/04 REV 2, fet que significa una
passa més cap a la creació d’una Europa unida.
Durant els darrers seixanta anys s’han anat succeint tota una
sèrie d’avenços que han conduït fins a l’estat actual de les
coses, en què tots els ciutadans dels estats membres de la Unió
i els que es vagin incorporant gaudiran d’un marc comú en el
qual s’estableixen les garanties per tal que la Unió es fonamenti
en el respecte de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia,
la igualtat, l’estat de dret, els drets humans, inclosos els drets
de les persones pertanyents a minories, com a valors, tots ells,
comuns als seus estats membres en una societat caracteritzada

En conclusió es pot afirmar que el text proposat conté
elements suficients per tal de ser valorat en positiu en tant que,
com ja s’ha dit, constitueix una passa més cap a l’Europa unida
i obre les portes per al reconeixement adequat de la identitat
dels pobles europeus.
Atès que el Govern de l’Estat ha fixat per al proper 20 de
febrer del 2005 la celebració d’un referèndum per tal que el
conjunt de ciutadans de l’Estat espanyol pugui manifestar la
seva opinió -aprovant-lo si fos el cas- sobre el Tractat de la
Unió pel qual s’estableix una constitució per a Europa, els
diputats d’Unió Mallorquina al Grup Parlamentari Mixt
presenten la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre les mesures necessàries per tal que els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears tenguin coneixement d’allò que
proposa el Tractat de la Unió perquè s’estableix un constitució
per a Europa.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears a donar la seva aprovació al
Tractat de la Unió pel qual s’estableix una constitució per a
Europa, votant afirmativament al referèndum de dia 20 de
febrer del 2005.
Palma, a 24 de novembre del 2004.
El portaveu suplent:
Miquel Nadal i Buades.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Així mateix, pareix raonable retornar a la legislació
anterior, que deixava els consells escolars de centre,
coneixedors de la realitat de l’entorn i circumstàncies
específiques del centre i dels seus alumnes, la decisió final en
relació a l’adjudicació de les ajudes. Això permetria una
resolució més ràpida i propera adaptada a cada circumstància
personal.
Atès que seria desitjable un gran pacte per definir el model
educatiu de les Illes Balears que reduís totes les mancances
materials actuals i la deficient regulació de certes àrees del
nostre sistema educatiu, i a fi de palAliar de forma prioritària
aquestes deficiències en matèria de menjadors escolars.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès que dins la nostra societat estan estructurats de forma
independent i, pràcticament incompatible, els horaris laborals
dels pares i mares (generalment de 8 a 15 hores o de 9 a 20
hores, en jornada partida) i els temps lectius escolars (de 8 a 1,
14 o 15 hores i de 9 a 17 hores, amb temps buit de 12 a 15
hores -amb varietats-), es fa imprescindible que els centres
públics ofereixen un servei de menjador escolar que permeti
una adient compatibilització de la vida familiar i laboral.
Actualment ens trobam amb una situació molt diversificada,
amb municipis amb serveis de menjador adients tan als centres
públics d’Infantil i Primària, com als instituts i amb casos com
a l’illa d’Eivissa, on els menjadors escolars són pràcticament
inexistents. A M enorca la situació és millor i a Mallorca, el
servei es dóna majoritàriament als centres d’educació Primària
i sols excepcionalment als IES.

El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir els espais adients i assegurar el servei
de menjador escolar a tots els centres públiques d’educació no
universitària de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular l’horari complementari de menjador als
centres públics, com a part integrant del projecte educatiu dels
centres, amb objectius assistencials i educatius.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular uns sistemes d’ajudes a les famílies per
a les despeses de menjador escolar, que garanteixi la igualtat
d’oportunitats.
Palma, a 25 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Consideram imprescindible l’oferta, a tots els centres
escolars públics no universitaris de les nostres illes, d’un servei
de menjador escolar.
Atès que les dues o tres hores que haurien de ser cobertes
per aquest servei, han de ser enteses com un temps educatiu,
per a la salut, la convivència, l’oci,... consideram que s’ha de
regular amb aquest objectiu, dins del projecte educatiu de cada
centre, amb la finalitat d’adaptar-lo a les circumstàncies i al
medi del centre (edat dels alumnes, horaris dels pares/mares
més generalitzat, dieta tradicional i saludable,...).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Atès que és un servei amb clara finalitat d’assistència a
necessitats bàsiques dels infants i de les famílies amb menys
recursos econòmics és palès que els recursos de la família
implicaran una priorització en la concessió de les ajudes, com
ara és regular; però consideram que és obvi que les ajudes
s’han d’estructurar de forma proporcional als recursos
econòmics familiars, per això es fa necessària una ampliació de
l’actual sistema de beques, ja que les necessitats i les
circumstàncies són diferents, diversificades han de ser les
ajudes, s’han d’estructurar ajudes variables fins el 100% de
l’import del preu de menjador i s’han d’arbitrar, com a criteris
per tenir dret a ajudes, circumstàncies tan justificades com ara:
ser objecte del transport escolar, tipus de jornada escolar,
horari laboral dels pares o responsables legals, etc...

Exposició de motius

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Com explica l’Organització M undial de la Salut al seu
informe sobre salut mental de l’any 2001, “l’atenció
comunitària té millors efectes que el tractament institucional en
el pronòstic i la qualitat de vida de les persones amb trastorns
mentals crònics. A més, el traspàs dels pacients d’hospitals
psiquiàtrics a l’assistència comunitària és econòmic, eficient, i
respecte tots els drets humans. Per tant s’han de subministrar
serveis de salut mental a la comunitat, utilitzant per a això tots
els recursos disponibles”.
La xarxa assistencial ha evolucionat a Espanya i a la nostra
comunitat autònoma des d’un model de custòdia en els
hospitals psiquiàtrics basat en l’aïllament i la marginació com
elements centrals i quasi únics, a un model que s’ha vengut
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xarxa sanitària i en una atenció de les persones amb una
malaltia mental en el seu entorn social. Aquest model ha vengut
a denominar-se “model comunitari”.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
treballant i a potenciar la coordinació amb les associacions i
organitzacions que desenvolupen la seva tasca dins l’àrea de
salut mental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El model comunitari, sota els principis de territorialitat,
adaptació a l’entorn, integralitat dels serveis, integració de la
xarxa de salut mental a la xarxa sanitària general, enfocament
multidisciplinar, assistència continuada i participació de la
comunitat, fomenta un abordatge que integra els aspectes
biològics, psicològics i socials de l’atenció als problemes de
salut mental dins l’entorn comunitari, i implica el
desenvolupament de tasques de promoció, prevenció,
assistencials, rehabilitadores i d’integració social i laboral,
assegurant la participació de les entitats implicades, així com
una estreta colAlaboració entre els serveis sanitaris i socials,
entre d’altres.

Palma, a 23 de novembre del 2004.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

El capítol III de la Llei general de sanitat de 1986, en el seu
article 20, destinat íntegrament a la salut mental, estableix la
plena integració de les actuacions relatives a la salut mental en
el sistema sanitari general, així com la total equiparació del
malalt mental a les altres persones. Especifica també que
l’atenció a la salut mental es realitzarà a l’àmbit comunitari,
l’hospitalització a les unitats psiquiàtriques dels hospitals
generals, la necessitat de desenvolupament de serveis de
rehabilitació i reinserció social i la coordinació amb els serveis
socials.

RGE núm. 8216/04, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a ajudes del 50% de les despeses ocasionades pels
tràmits d'adopció o acollida de menors, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'1
de desembre del 2004).

A la nostra comunitat autònoma les línies fonamentals per
a l’adaptació dels recursos existents al model comunitari es
formulen amb l’elaboració del Pla autonòmic de salut mental
de les Illes Balears, aprovat pel Parlament el novembre del
1998.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

Palma, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 comissió.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
potenciació de les USM, unitats centrals del model comunitari,
per afavorir l’accés i la continuïtat de cures de les persones que
requereixen atenció a la xarxa de salut mental.

L’adopció de menors per part de famílies d’aquesta
comunitat autònoma ha esdevingut un fet cada dia més
freqüent; no obstant això, la possibilitat d’adopció aquí és molt
reduïda i per tant moltes famílies es veuen obligades a recórrer
a l’adopció internacional, regulada pel Conveni de La Haya.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incorporar
la unitat d’hospitalització breu de psiquiatria per a la població
de la comarca d’Inca (actualment ubicada a l’Hospital
Psiquiàtric de Palma) a l’Hospital d’Inca en el moment de la
seva obertura. D’aquesta manera totes les unitats d’aguts de
psiquiatria de la comunitat autònoma estaran ubicades en
hospitals generals.

La tramitació d’aquest tipus d’adopció és un procés llarg i
costós que obliga les famílies a un fort desemborsament
econòmic i fins i tot a un endeutament que, encara que es faci
de manera voluntària, implica un esforç suplementari que seria
bo que fos pal Aliat pel Govern de les Illes Balears, tal com es fa
a altres comunitats de l’Estat i fins i tot per part d’alguns
ajuntaments.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
treballant i a potenciar els recursos, tant hospitalaris com
comunitaris, destinats a la rehabilitació psicosocial de les
persones amb trastorn mental sever.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a potenciar
la coordinació amb aquelles institucions i serveis amb
competències en matèria de salut mental, especialment amb els
serveis socials, per promoure el desenvolupament de recursos
que afavoreixin la integració social i laboral de les persones
amb trastorn mental sever, així com un augment dels dispositius
de tipus residencial.

Les famílies que adoptin o acullin un menor, tant mitjançant
l’adopció nacional o internacional, percebran una prestació
econòmica equivalent al 50% de les despeses ocasionades, per
tal de complimentar els tràmits necessaris en funció del nivell
d’ingressos.
Palma, a 23 de novembre del 2004.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
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Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1750/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions
relacionades amb la formació del professorat d'FP. (BOPIB
núm. 36 de 2 d'abril del 2004).
En el marc de les actuacions dutes a terme a partir de l'1 de
setembre de l'any 2003, la Direcció General d'Ordenació i
Innovació ha de destacar dues línies d'activitats:
A) Una línia genèrica amb un conjunt d'activitats de formació
permanent del professorat sobre les temàtiques de:
- Organització d'aula
- Organització de centre
- Tecnologies de la informació i comunicació
- Educació en valors i interculturalitat
- Didàctica general
Destinada a tots els professors i professores d'educació
secundària, que podem veure en el programa anual 2003-2004
de formació permanent del professorat, planificat per la
Direcció General de Formació Permanent del Professorat i que
s'està duent a terme entre els cinc CEP(*) de la nostra
comunitat.
B) I una altra línia de perfeccionament científic i tècnic
específicament dissenyada per aquest colAlectiu i que contempla
les activitats següents:
Cursos
1. Base de dades ACCES.
2. InstalAlacions singulars.
3. Nòmines i Seguretat Social.
4. Comptabilitat Fiscal.
5. Telefonia.
6. Tancament fiscal i comptable. Exercici 2003.
7. Aspectes formals de l'expressió oral per a docents.
8. Nòmines i Seguretat Social 2.
9. Control industrial i automatització.
10. Variadors de velocitat domòtica.
11. InstalAlacions d'energia solar fotovoltaica (Mallorca)
12. InstalAlacions d'energia solar fotovoltaica (Eivissa)
13. Sistemes de frenada ABS.
14. Iniciació al mecanitzat.
15. Tècniques de soldadura.
16. Nominaplus.
17. Aparadorisme.
18. Power-point: Eina de promoció turística.
19. Legislació mediambiental.
20. Oracle developer.
21. Iniciació SAVIA/AM ADEUS.
22. Creació de productes turístics.
23. Comercialització a les PIME turístiques.
24. Reciclatge de perruqueria.
25. Oferta d'oci a hotels i altres empreses turístiques.
26. Metodologia de la producció de planes.
27. Aspectes formals de l'expressió oral per a docents (II)

28. Formació de formadors inicials de les accions SEFED de la
formació reglada.
29. Actualització fiscal 2004 (Mallorca).
30. Actualització comptable 2004 (Mallorca).
31. Actualització fiscal 2004 (Menorca).
32. Actualització comptable 2004 (Menorca).
33. Actualització fiscal 2004 (Eivissa).
34. Actualització comptable 2004 (Eivissa).
35. Introducció a la qualitat en educació (Mallorca).
36. Introducció a la qualitat en educació (Menorca).
37. Garantia social.
Seminaris
1. Automatització (ELE, MSP).
2. Prevenció de riscos (Coordinadors prevenció).
Grups de treball
1. Documentació de suport a les FCT.
2. Treballs de camp.
3. Representacions de construcció.
5. La SibilAla.
(*) CEP: Centre de Professorat, Palma, Inca, Manacor, Eivissa
i Menorca. Centre amb un grup d'assessors que desenvolupen
activitats de formació permanent per al professorat.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2039/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mapa escolar
de la formació professional. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del
2004).
El mapa escolar de la formació professional i les noves
implantacions de cada curs acadèmic són decisions que es
prenen cada any. Hi ha el Pla de Formació Professional que va
ser aprovat pel Consell General de Formació Professional i que
marca un referent que es té en compte a l'hora de decidir les
noves implantacions.
És molt difícil definir el mapa escolar de formació
professional a mig o a llarg termini i que aquest no es
modifiqui, perquè les noves implantacions resten condicionades
a diversos factors:
- Mancança d'espais als centres.
- Mancança d'instalAlacions.
- Necessitat de fer obres.
- Canvis de necessitats del mercat laboral.
- Aprovació de noves situacions.
- Els nivells d'inserció laboral que tenen els cicles.
- Pèrdua d'interès per part del centre per impartir aquests
estudis/cicles.
La Direcció General de Formació Professional cada any
avalua individualment cadascuna de les noves implantacions
per tal de garantir que seran ben rebudes pels alumnes, el
mercat laboral, els agents socials ...
Totes les noves implantacions que des de la Direcció
General de Formació Professional es proposen cada any són

BOPIB núm. 65 - 3 de desembre del 2004
presentades i acceptades pel Consell General de Formació
Professional.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta amb sol Alicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2641/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a decret d'admissió
d'alumnes VI. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).
En principi es va reduir la participació dels directors dels
centres públics en el procés d'adscripció a centres per fer les
comissions més operatives, no obstant això, les comissions han
convidat a tots els directors dels centres de primària i dels
centres de secundària implicats en l'adscripció. Cal destacar
que aproximadament el 96% dels alumnes implicats en el
procés d'adscripció han obtingut el centre que havien solAlicitat
en primer lloc.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2642/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a decret d'admissió
d'alumnes VII. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).
El fet que s'atorguin diverses puntuacions té principalment
dos objectius: en primer lloc, creiem que d'alguna manera
l'antiguitat a una zona ha de tenir preferència sobre les persones
arribades recentment a la zona; i, en segon lloc, evitar, en certa
manera, que facin suposats canvis de domicili amb l'únic
objectiu d'escolarització, cosa que segons algunes notícies de
premsa ja ha succeït.
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Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2728/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a solucions a la
manca d'aules d'educació especial. (BOPIB núm. 40 de 7 de
maig del 2004).
La solució d'aquest problema passaria per una banda per
millorar les ràtios als centres de secundària, i per una altra, per
la dotació de professorat i personal especialista en educació
especial (PT, AL, ATE, ...). De totes formes, fins ara hi havia
molt poques iniciatives, però a partir d'aquest curs s'estan fent
esforços per millorar aquesta situació. Els aspectes referents a
les aules d'educació especial afecten l'àmbit educatiu, però
tampoc no hem d'oblidar les necessitats de caire social.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2760/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions per minvar la despesa farmacèutica. (BOPIB núm.
41 de 14 de maig del 2004).
Per part d'aquesta conselleria està previst elaborat un pla
estratègic de prestació farmacèutica, no obstant això hi ha en
marxa les mesures següents:
- Creació de la Subdirecció assistencial del medicament.
- Programa del farmacèutic a l'alta.
- Assignació pressuposts de receptes a l'hospital.
- Contractes de gestió: objectius assistencials.
- Creació de la Comissió de l'ús racional del medicament.
- Seguiment del concert amb el Col Alegi d'Apotecaris.
- Incentivació per una prescripció racional o de qualitat.
- Proporcional la medicació als residents. 30% d'estalvi.

Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, 16 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2645/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a decret d'admissió
d'alumnes X. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2788/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a Pla
d'infraestructures educatives. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig
del 2004).

Sí, perquè dels cinc criteris que s'anomenen, n'hi ha algun
que el mateix centre és el que ho pot acreditar perquè disposa
de les dades oportunes, els altres s'han d'acreditar
documentalment; a més, en cap moment no dubtam de la
capacitat dels directors per dur a terme aquestes tasques.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:

Confirmem que el Pla d'infraestructures es va modificar
incloent-hi la construcció d'un centre escolar a Cala de Bou
(Sant Josep-Eivissa) que consistia en 6 + 12 unitats.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

2276

BOPIB núm. 65 - 3 de desembre del 2004

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2789/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a mesures per
millorar el rendiment escolar. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig
del 2004).
La Conselleria d'Educació i Cultura, en el Decret 119/2002,
de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de les
escoles públiques d'educació primària i dels colAlegis públics
d'educació infantil i primària, contempla les següents funcions
per tal de palAliar el fracàs escolar:
a) Funcions del tutor (article 42):
- Conèixer les característiques personal de cada alumne
mitjançant l'anàlisi del seu expedient escolar i d'altres
instruments vàlids per aconseguir aquest coneixement, com
també els aspectes de la situació familiar i escolar que
repercuteixen en el rendiment acadèmic de l'alumne.
- Efectuar un seguiment global dels processos
d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat per tal de detectar
dificultats i necessitats especials, amb l'objecte de cercar les
respostes educatives adequades, com la corresponent adequació
personal del currículum i solAlicitar, si s'escau, l'assessorament
i el suport oportú.
- Coordinar el procés d'elaboració de l'adaptació curricular,
amb la participació del professorat de suport i dels membres de
l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica.
b) Funcions dels membres dels equips de suport (article 46):
En relació amb el professorat:
- Assessorar i orientar el professorat en relació amb
estratègies organitzatives i metodològiques.
- Orientar i facilitar la recerca i/o l'elaboració de materials
curriculars adients per tal d'atendre la diversitat.
- Col Alaborar en la detecció i en l'anàlisi de les necessitats
educatives de l'alumnat.
En relació amb el centre:
- Participar amb l'equip de cicle en l'organització i el
desenvolupament d'activitats que facilitin l'adequació de l'oferta
educativa a la diversitat de l'alumnat.
- És important també fer alAlusió al capítol V dedicat a la
Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP).
c) En relació amb el claustre (article 49, punt 5):
- Proposar al claustre, per a l'avaluació i l'aprovació, els
projectes curriculars d'etapa, els aspectes docents del projecte
educatiu i de la programació general anual, les modificacions
dels ja establerts, així com també l'evolució de l'aprenentatge
i el procés d'ensenyament.
- Elaborar la proposta d'organització de l'orientació
educativa i el pla d'acció tutorial per a la seva inclusió en els
projectes curriculars d'etapa, realitzar-ne el seguiment i
l'avaluació.
En el Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova
el reglament orgànic dels instituts d'educació secundària, també
es contemplen actuacions encaminades a aconseguir un bon
procés d'ensenyament i aprenentatge, d'acord amb les directrius

establertes a la comissió de coordinació pedagògica, tal i com
es reflecteix als articles següents:
- Article 50. Funcions dels departaments d'orientació (DO).
- Article 54. Funcions dels equips docents.
- Article 56. Funcions dels professors tutors.
- Article 58. Competències de la comissió de coordinació
pedagògica.
Així mateix, la Conselleria d'Educació i Cultura disposa de
la xarxa d'equips d'orientació educativa i psicopedagògica
(EOEP) per a les etapes d'educació infantil i d'educació
primària, que tenen com a finalitat contribuir a la millora de la
qualitat educativa mitjançant la colAlaboració amb els centres
educatius i els serveis educatius de suport als centres en
l'assoliment dels objectius de l'educació, tal i com es reflecteix
a les instruccions per als equips d'orientació educativa i
psicopedagògica curs 02/03, 03/04.
A l'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO)
existeix el Departament d'Orientació format per un
psicopedagog i el professorat amb tasques de suport. Aquest
departament d'orientació (DO) segons les instruccions per a
l'organització i el funcionament dels centres docents públics
d'educació secundària ha d'intervenir donant:
- Suport al procés d'ensenyament i aprenentatge.
- Suport al Pla d'acció tutorial.
En el marc de l'autonomia pedagògica dels centres
educatius, segons els seus projectes educatius, els plans
d'atenció a la diversitat i els reglaments d'organització i
funcionament, els centres poden desenvolupar programes o
actuacions per tal d'arribar a un adequat assoliment dels
objectius educatius. Per exemple, a l'etapa de secundària es
poden elaborar projectes d'intervenció socioeducativa que
s'adaptin al context socioeducatiu del centre per tal d'aplicar
mesures organitzatives en funció de les necessitats detectades
que tindran un caràcter dinàmic i variable segons sigui
l'actuació.
Detallat el contingut que marca la normativa, per tal de
millorar el rendiment escolar dels estudiants dels diversos
nivells del sistema educatiu i palAliar així doncs el fracàs
escolar, la Conselleria d'Educació i Cultura potencia i té
intenció de continuar potenciant la figura del professor tutor, el
funcionament dels equips de suport i de la comissió de
coordinació pedagògica, de donar suport i rellevància a la
funció orientadora en tota la seva dimensió, així com de
controlar les ràtios.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3177/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a centres
d'adults. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
Com és sabut, els centres d'adults, per les seves pròpies
característiques, presenten una situació complexa i plural. Això
suposa que no es pugui parlar de solucions globals, sinó
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d'accions puntuals en funció de la problemàtica de cada centre,
independentment de les recomanacions o instruccions generals
que des de la conselleria es facin.
És intenció de la nostra conselleria presentar al Parlament
durant aquesta legislatura el Projecte de llei d'educació de
persones adultes i a distància, per tal de fixar el marc de
referència legal que determini el desenvolupament d'aquests
ensenyaments, tan importants en la formació al llarg de tota la
vida.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
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Auxiliar de dependent
de comerç

IES Sa Blanca Dona (Eivissa)
IES Berenguer d'Anoia
IES Llucmajor
IES Na Camel Ala
IES Santa Margalida
Sant Josep Obrer I
IES Joan Ramis i Ramis
(Menorca)

Auxiliar de
manteniment i
mecanitzat de
màquines i eines

IES Pasqual Calbó i Caldés
(Menorca)

Auxiliar de
puericultura

IES J. M. Guardia (Menorca)

Auxiliar de reparació
de vehicles

IES Isidor Macabich (Eivissa)
IES JUníper Serra
IES Na Camel Ala
IES Pau Casesnoves
IES Santa Margalida
IES Son Pacs
IES M aria Àngels Cardona
(Menorca)

Auxiliar d'ofimàtica

IES Xarc (Eivissa)
CEPA Llevant
IES Joan Alcover
IES Josep Sureda i Blanes
IES Llorenç Garcias i Font
IES Sant Agustí (Eivissa)

Operari de
manteniment bàsic
d'edificis

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

Operari de refrigeració
i climatització

CEPA La Balenguera
IES Josep Maria Quadrado
(Menorca)

Operari de vivers i
jardins

IES Algarb (Eivissa)
Educació especial Son Ferriol
IES Albuhaira
IES Felanitx
IES Guillem Colom
Casasnoves
IES Josep Sureda i Blanes
IES Son Servera
IES Pasqual Calbó i Caldés
(Menorca)

Operari d'impremta
ràpida i manipulats

CEPA Francesc de Borja Moll

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 3227/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
programes d'iniciació professional als centres escolars.
(BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
Els programes d'iniciació professional (PIP) que d'acord
amb la LOCE s'havien d'iniciar el proper curs 2004-2005 han
quedat suspensos a causa de la paralització de la LOCE.
Si ens demanau per la modalitat d'iniciació professional dels
programes de garantia social als centres educatius, està previst
que s'ofertin per al curs 2004-2005 els següents:
Especialitat

Centres escolars

Ajudant de cuina

Educació Especial Son Ferriol
IES Alcúdia
IES Calvià
IES Capdepera
IES S'Arenal

Ajudant de
manteniment
d'embarcacions

DG Menors
IES Biel Martí (Menorca)

Ajudant de perruqueria

CEPA La Balenguera
IES Francesc de B. Moll
IES Cap de Llevant (Menorca)

Ajudant de restaurant i
bar

IES Isidor Macabich (Eivissa)
IES Calvià
IES Guillem Cifre de Colonya
IESGuillem Colom Casesnoves
IES Juníper Serra
IES Santanyí
IES M aria Àngels Cardona
(Menorca)

Auxiliar d'ajuda a
domicili i residències
assistides

IES Mossèn Alcover

Xarc (Eivissa)
Aurora Picornell
Capdepera
Politècnic
Sa Pobla
S'Arenal
Sineu
Son Ferrer
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Operari d'instalAlacions
elèctriques de baixa
tensió

Es Liceu
IES Felanitx
IES Llucmajor
IES Son Pacs
IES Son Servera
IES Pasqual Calbí i Caldés
(Menorca)

Operari fusteria

IES Politècnic

Serveis auxiliars
d'oficina

Es Liceu
IES Francesc de Borja Moll
Sant Josep Obrer I

Operari de terrisseria i
ceràmica

IES M arratxí

la nova plantilla de la biblioteca i s'està treballant per
organitzar adequadament tot el trasllat.
El Govern ha fet gestions davant el Ministeri de Cultura per
tal de concretar i agilitar la dotació de mobiliari i les
instalAlacions que restaven pendents.
Un cop resoltes totes aquestes actuacions de trasllat,
muntatge, organització, dotació de mobiliari i d'instalAlacions,
estarem en disposició d'assenyalar una data aproximada per a
la inauguració i obertura de la nova biblioteca.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

O)
A la Pregunta RGE núm. 4554/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
programes socioeducatius. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del
2004).

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3341/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
inspeccions a escorxadors ilAlegals. (BOPIB núm. 43 de 28 de
maig del 2004).
La Direcció General de Consum no ha realitzat cap
inspecció als escorxadors ilAlegals, atès que la competència
d'inspecció sobre aquests establiments correspon al Servei de
Seguretat Alimentària dependent de la Direcció General de
Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i
Consum.

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CEC- Serveis Socials de Protecció de M enors. Son Canals.
A) Programa d'intervenció socioeducativa CEA Son Canals, 10.
Taller de Fontaneria.
B) Unitat docent centre d'acollida Puig d'es Bous
1 mestre de taller de formació bàsica. Instruccions i seguiment
del conveni.
1 mestre de formació bàsica.
Ajuntament d'Artà
Programa d'intervenció socioeducativa.
Ses Cases Velles.
Taller de jardineria.
Instruccions i seguiment del conveni.
Ajuntament d'Eivissa.
Programa socioeducatiu.
Escola d'Adults.
Activitats esportives.
1 professor especialista Serveis a la comunitat.
Instruccions i seguiment del conveni.

M)
A la Pregunta RGE núm. 3654/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres
iniciades per l'IBISEC. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del
2004).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4314/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Biblioteca de Can Salas. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del
2004).
En aquests moments, per part del Govern de les Illes
Balears s'ha tret a concurs el servei de trasllat del fons de la
Biblioteca Pública de Palma a la nova seu, s'han dotat places de

CEC Consorci Mirall-Palma.
Programa d'intervenció socioeducativa (Projecte A Temps).
Sa Gerreria.
Taller de restauració de mobles, enquadernació, ceràmica, ...
1 professor de formació bàsica.
Instruccions i seguiment del conveni.
CEC Conselleria de Presidència i Esports. Pinaret, Son Fusteret
per a menors amb mesures judicials.
Programa d'intervenció socioeducativa.
Pinaret.
Fusteret.
3 professors de formació bàsica.
Instruccions i seguiment del conveni.
CEC Fundació Diagrama
Programa d'intervenció educativa.
CEC Ajuntament de Maó-Sant Lluís- Es Castell.
Programa d'intervenció socioeducativa.
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Centre de formació ocupacional de l'ajuntament.
Instruccions i seguiment del conveni.
CEC Ajuntament d'Inca (inici aquest curs escolar).
Programa d'intervenció socioeducativa.
1 professor taller de jardineria.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4996/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 51 de 3 de
setembre del 2004).

CEC Ajuntament de Ciutadella i Ferreries.
Programa d'intervenció socioeducativa.
Poliesportiu de Ciutadella.
Activitats esportives.
Instruccions i seguiment del conveni.

Cirurgia:
Menys de 3 mesos: 9
De 3 a 6 mesos: 2
Més de 6 mesos: 0

CEC Ajuntament de Santanyí.
Programa d'intervenció socioeducativa.
Brigada Ajuntament-Caminats.
Instruccions i seguiment del conveni.

Traumatologia:
Menys de 3 mesos: 9
De 3 a 6 mesos: 6
Més de 6 mesos: 0

CEC Ajuntament de Son Servera.
Programa d'intervenció socioeducativa.
Brigada Ajuntament.
Instruccions i seguiment del conveni.
CEC Parròquia Sant Joan d'Àvila i Ajuntament de Palma.
Programa d'intervenció socioeducativa.
Taller de restauració de mobles.
1 mestre de formació bàsica.
Instruccions i seguiment del conveni.
CEC GREC Grup d'Educadors de carrer.
Programa socioeducatiu.
Taller de neteja de cotxes.
Instruccions i seguiment del conveni.

Oftalmologia:
Menys de 3 mesos: 9
De 3 a 6 mesos: 1
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
R)
A la Pregunta RGE núm. 4997/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre
del 2004).

Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

El nombre d'intervencions programades i realitzades per
especialitats en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos, a
centres concertats d'Eivissa durant el mes de juliol del 2004 és
0.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4990/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).
Àrea
Primària Mallorca
- Son Dureta
- H de Manacor
- Son Llàtzer
- C. hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca
Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca
Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa
Primària ib-salut
Especialitzada ib-salut
Total ib-salut

Juliol
9.810.731,94
941.108,90
223.776,56
462.850,19
16.750,78
1.644.486,42
11.455.218,37
1.028.046,07
211.003,60
1.239.049,67
997.563,24
229.850,70
1.227.413,94
11.836.341,25
2.085.340,73
13.921.681,98

Palma, 12 de novembre del 2004.
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Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Gener-juliol 2004
68.046.314,77
6.195.431,10
1.555.189,43
3.185.414,30
105.095,61
11.041.130,44
79.087.445,20
6.674.076,88
1.330.849,90
8.004.926,78
6.666.856,06
1.567.990,79
8.234.846,85
81.387.247,70
13.939.971,13
95.327.218,83

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4998/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 51 de 3 de
setembre del 2004).
0-3
mesos

4-6
mesos

>6
mesos

Total
servei
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Cirurgia general
Cirurgia maxilofacial
Cir. maxilofacial infantil
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia plàstica
Neurocirurgia
ORL
Traumatologia adults
Urologia
Total

13
3
1
4
5
0
13
12
33
84

10
1
4
12
2
5
8
36
10
88

1
0
1
1
0
1
0
1
0
5

24
4
6
17
7
6
21
49
43
17

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 5002/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB
núm. 51 de 3 de setembre del 2004).
Cirurgia:
Menys de 3 mesos: 3
De 3 a 6 mesos: 0
Més de 6 mesos: 0

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 4999/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 51 de 3 de
setembre del 2004).

COT:
Menys de 3 mesos: 10
De 3 a 6 mesos: 5
Més de 6 mesos: 0
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Cirurgia: 4 intervencions.
Menys de 3 mesos: 0
Entre 3 i 6 mesos: 4
Més de 6 mesos: 0

Ordre de Publicació
Y)

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Pregunta RGE núm. 5003/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 51 de 3 de
setembre del 2004).

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5000/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
51 de 3 de setembre del 2004).

Cirurgia general i digestiva
Ginecologia
Total

0-3
mesos

4-6
mesos

Total
servei

3
3

3
7
10

3
10
13

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 5001/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 51 de 3 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 de juliol del 2004 és 0.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:

Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan a l'àmbit del concert de cada centre, per tant
no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

Palma, 16 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 5016/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 51
de 3 de setembre del 2004).
El cost per la realització de 2 consultes de l'especialitat de
ginecologia realitzades per personal de l'Hospital Can Misses
fora de l'horari laboral ("peonades") durant el mes de juliol del
2004, és de 426,24 euros.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5299/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a viatge a
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Amèrica del Sud de la consellera de Presidència i Esports.
(BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).
S'adjunta el programa de les activitats
desenvolupades en el viatge a Amèrica del Sud.

diàries

Informar-vos que a dia d'avui no vos podem facilitar el cost
total del viatge perquè no disposam de tots els justificants.
La relació de càrrecs públics que acompanyaren la
conselleria de Presidència i Esports varen ser: el director
general de Relacions Institucionals, la directora general de
Cooperació, el cap de Gabinet de la Conselleria de Presidència
i Esport, l'assessor i una funcionària de la Direcció General de
Joventut.
El motiu de la seva participació era el de donar suport a la
consellera durant el viatge.
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.
El programa esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre G eneral de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 5303/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 53
de 17 de setembre del 2004).
El cost per la realització de 4 consultes de l'especialitat de
ginecologia, realitzades per personal de l'Hospital de Can
Misses fora de l'horari laboral ("peonades"), durant el mes
d'agost del 2004 és de 852,48 euros.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5305/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora del centre. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).
Canal Salat
Consultes: Medicina interna
Clínica Menorca
Intervencions: Urologia
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AD)
A la Pregunta RGE núm. 5311/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).
Cirurgia
Menys de 3 mesos:
De 3 a 6 mesos:
Més de 6 mesos:

3
0
0

Traumatologia
Menys de 3 mesos:
De 3 a 6 mesos:
Més de 6 mesos:

4
6
0

Oftalmologia
Menys de 3 mesos:
De 3 a 6 mesos:
Més de 6 mesos:

9
7
0

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5312/04, 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 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 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
AF)
A la Pregunta RGE núm. 5318/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).
Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan a l'àmbit del concert de cada centre, per tant
no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

961,60 euros

603,84 euros

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Palma, 16 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5412/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a competències en
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matèria d'incendis forestals. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).
D'acord amb la legislació vigent en matèria d'emergències,
la Direcció General d'Emergències de la Conselleria d'Interior
té competències en els casos d'incendis forestals quan existeixi
greu risc colAlectiu per a la població, així com en tots aquells
casos que tinguin la consideració d 'emergència.
Marratxí, 16 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 5423/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a funcions de la
Sra. María del Carmen Piña Vila. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).
Les necessitats del Gabinet del conseller d'Interior són
gairebé les mateixes que les de qualsevol gabinet de la
conselleria,. En concret, les funcions que cobreix la Sra. Piña
Vila són les de cap de Secretaria.
Marratxí, 17 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

A partir de l'1 de juliol del 2004 fou nomenada cap de
Secretaria del Gabinet del conseller d'Interior la Sra. María del
Carmen Piña Vila.
Marratxí, 17 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AK)
A les Preguntes RGE núm. 5429/04, 5601/04 i 5602/04
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i
Martí, relatives a seguretat de les platges, a convocatòria
d'ajuts per millorar la seguretat a les platges i a programa de
millora de la seguretat a les platges, respectivament. (BOPIB
núm. 53 de 17 de setembre i 54, de 24 de setembre del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, els ajuts per millorar la seguretat de les
platges de la nostra comunitat autònoma emanen de l'acord
marc signat l'any 2003, i es distribueixen conforme als diferents
protocols específics que ve signant la Conselleria d'Interior
amb els ajuntaments beneficiaris.
Els municipis beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts són tots els
costaners de la comunitat autònoma i la quantia per ajuntament
és de 4.000 euros, excepte per aquells municipis que no
compten amb platges vigilades, els quals reben una subvenció
de 1.000 euros per la colAlocació de cartells informatius als
accessos.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 5425/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a projecte
d'inversió vinculat a la contractació de la Sra. María del
Carmen Piña Vila. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del
2004).
El projecte d'inversió al qual estava vinculada la
contractació de la Sra. María del Carmen Piña Vila figura a la
documentació que es va aportar com a resposta a la solAlicitud
de documentació RGEP 3753/04.
Marratxí, 16 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 5426/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a secretària del
Gabinet del conseller d'Interior. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).
Les funcions de secretària del Gabinet del conseller
d'Interior des de l'1 de juliol del 2001 fins al 31 d'agost del
2004 han estat dutes a terme per la funcionària Sra. Julia
Cristina Rubio Mas, substituïda per la Sra. Maria Antònia Salvá
Mir, durant el període de baixa per maternitat.

Marratxí, 15 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 5488/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a escoletes
de 0 a 3 anys. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).
Amb data del present escrit, vos inform que estam tramitant
les ajudes als diferents ajuntaments de les Illes d'acord amb el
que estableix la Resolució del conseller de 30 de juny del 2004,
mitjançant la qual es convoquen ajudes destinades als
ajuntaments de les Illes Balears per a la creació, l'ampliació o
la millora d'una xarxa pública de centres educatius adreçats als
infants de 0 a 3 anys, per al curs escolar 2003-2004, BOIB
núm. 96, de 10 de juliol del 2004.
Els criteris d'adjudicació així com les bases reguladores
figuren a l'esmentada resolució.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AM )
A la Pregunta RGE núm. 5527/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a tasques de
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descontaminació. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del
2004).

cada ajuntament, en les actuacions realitzades a través de
convenis d'anys anteriors i en la disponibilitat pressupostària.

El seguiment de les tasques de descontaminació fetes per les
empreses autoritzades s'efectua pel personal del cos d'agents de
medi ambient de la Conselleria de M edi Ambient adscrit a la
unitat de residus de la Direcció General de Qualitat Ambiental
i Litoral. A aquesta unitat estan adscrites en l'actualitat dues
persones, els agents de Medi Ambient Enric Luque i Josep
Sunyer.

Per dur a terme les actuacions, es preveu la signatura de
convenis de colAlaboració amb cada ajuntament. Les actuacions
són cofinançades per aquesta direcció general i pels mateixos
ajuntaments. Les actuacions previstes normalment impliquen
algun tipus d'intervenció i requereixen una inversió econòmica;
d'altres, però, són requisits el compliment dels quals implica la
presa d'una decisió per part de la corporació. En el Programa
de prioritats les actuacions estan organitzades en quatre nivells
i s'agrupen sota els conceptes següents: retolació i indicadors
de caràcter fix; comunicacions orals i comunicacions escrites;
adequació i formació lingüística del personal; difusió, mitjans
de comunicació de masses i campanyes informatives; suport a
l'ús del català i dinamització lingüística. Les actuacions afecten
diversos àmbits: l'ajuntament i totes les seves dependències; els
organismes vinculats a l'ajuntament; les empreses de serveis
contractades per l'ajuntament o que actuen per concessió
administrativa i les infraestructures municipals en què duen a
terme la seva activitat altres entitats.

ParalelAlament, el Servei de Protecció de la Naturalesa,
dependent de la DG de la Guàrdia Civil, efectua per la seva
part tasques d'inspecció, tant d'aquests establiments com
d'altres instalAlacions relacionades amb la matèria (xatarrers).
Aquest servei ha rebut un considerable nombre de denúncies
trameses per la Guàrdia Civil, si bé fan referència a
instalAlacions no autoritzades.
Palma, 15 d'octubre del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 5603/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
convenis de colAlaboració de la Direcció General de Política
Lingüística. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).
La Direcció General de Política Lingüística de la
Conselleria d'Educació i Cultura, en aplicació de l'article 4 de
la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears,
té entre els seus objectius adoptar les mesures necessàries per
difondre el coneixement de la llengua catalana i promoure'n l'ús
en les comunicacions orals i escrites dels ajuntaments de les
Illes B alears, dels organismes que en depenen i dels diferents
sectors socials dels municipis.
Amb aquesta finalitat, la Direcció General de Política
Lingüística ha posat en marca, per cinquè any consecutiu, el Pla
coordinador de normalització lingüística de l'administració
local. Aquests quatre anys en què el Pla coordinador s'ha
aplicat han permès comprovar-ne a bastament l'eficàcia com a
mecanisme de colAlaboració interinstitucional per assolir els
objectius suara exposats.
Com en anys anteriors, tots els ajuntaments de les Illes
Balears han estat convidats a participar en el Pla mitjançant una
carta del director general de Política Lingüística (núm. de
Registre 1105/2004). L'aplicació del Pla implica encarregar als
ajuntaments que s'hi adhereixen la realització d'un conjunt
d'actuacions, triades per cada ajuntament a partir del Programa
de prioritats establert per la Direcció General de Política
Lingüística. La tria d'actuacions ha de fer-se segons les
necessitats detectades mitjançant l'aplicació de l'Indlocal,
instrument que permet mesurar el nivell de normalització
lingüística de cada municipi. Els projectes remesos pels
ajuntaments són estudiats pels tècnics d'aquesta direcció
general, els quals determinen quines de els actuacions
proposades pels ajuntaments han de ser incloses en els
convenis, segons criteris objectius basats en les necessitats
detectades a partir de l'avaluació de l'ús del català en el si de

Enguany s'han iniciat trenta-vuit expedients dins el Pla
coordinador; vint-i-sis corresponen a municipis de Mallorca,
ser a municipis de Menorca i cinc a municipis d'Eivissa i
Formentera. Fins a la data, aquests expedients s'han traduït en
la signatura de trenta-dos convenis.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
La documentació relativa al pressupost global i al
pressupost per illes del Pla coordinador 2004, queda dipositat
al Registre General de l'Oficialia Major, a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 5607/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a cost 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).
La contractació d'11 mestres i el material necessari per a
l'aplicació del pla.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 5608/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a àrees de serveis
socials a Mallorca. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).
Us informam que dependents de la Direcció General de
Serveis Socials s'estan donant directament els serveis següents:
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- El Servei d'avaluació, valoració i orientació a discapacitats
inclou també el Servei de valoració i atenció precoç, amb un
cost anual d'1.332.764,49 euros.
- El Servei de mediació d'habitatges en règim de lloguers per a
immigrants de les comarques d'Inca i M anacor, amb un cost
anual de 121.720,53 euros.
- L'escola infantil Verge de la Salut de Palma, amb un cost
anual de 495.431,17 euros.
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 5861/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions de vigilància i/o denúncia d'abocadors a la
carretera del Coll de sa Creu. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre
del 2004).
No consta en els antecedents d'aquesta direcció general cap
denúncia relativa a l'existència d'abocadors a l'esmentada zona
del Coll de sa Creu, a Palma, ni per part de particulars, ni per
part dels agents de Medi Ambient, ni per part del Servei de
Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil ni per part de
l'ajuntament respectiu.
Palma, 3 de novembre del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 5862/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a dos
professors per aula per a castellà/català. (BOPIB núm. 55 d'1
d'octubre del 2004).
No existeix cap projecte específic de dos professors per
aula per ensenyar català/castellà. Els centres que apliquen
l'Ordre del conseller de 13 de setembre, s'han fet públic a través
de la Resolució de dia 20 de setembre.
Palma, 16 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Per a la construcció del nou Hospital Son Dureta es manté
com a projecte principal el "Projecte de reforma i ampliació de
l'Hospital Son Dureta", el qual serà adaptat als requisits de
l'emplaçament a partir d'una modificació del mateix projecte.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 5916/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost del modificat
del projecte de Son Dureta. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del
2004).
Actualment s'està tramitant la modificació del projecte de
Son Dureta per adaptar-lo als requisits del nou emplaçament al
solar de Son Espases. El preu que es pagarà a l'equip
d'arquitectes per a la realització d'aquesta modificació del
projecte està en procés de negociació.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 6013/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a la
plataforma sociosanitària d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).
Us comunicam que aquesta conselleria no ha atorgat cap
subvenció a l'esmentada plataforma.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La Conselleria de Presidència i Esports no ha atorgat cap
subvenció a la Plataforma sociosanitària d'Eivissa i Formentera.
Palma, 15 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Les fotocòpies que s'adjunten a la resposta del BOIB núm.
130, de 18 de setembre del 2004, i la relació dels centres que
apliquen l'ordre de referència, queden dipositades al Registre
General de l'Oficialia Major, a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 6014/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a
associacions de tercera edat. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre
del 2004).

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 5915/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel G ascón i Mir, relativa a projecte de
construcció del nou Son Dureta. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre
del 2004).

Des de la Conselleria de Presidència i Esports s'han atorgat
les subvencions següents:
- Estimats Padrins Societat Cooperativa: 29.351,83 euros.
- Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de
Mallorca: 5.579,00 euros.
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jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).

- Fundación M aria Aguilera: 20.375,82 euros.
Palma, 15 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Intervencions realitzades en jornada extraordinària, més de
setembre

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 6102/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre
del 2004).
Nombre d'intervencions programades i realitzades per
especialitzats en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos: 0.
Entre tres i sis mesos corresponent al mes de setembre
2004: 1.
I més de sis mesos, a centres concertats d'Eivissa durant el
mes de setembre 2004: 0.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Menys de 3 mesos: 0
Entre tres i sis mesos: 18
Urologia: 6
Cirurgia: 12
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
BA)
A la Pregunta RGE núm. 6105/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
56 de 8 d'octubre del 2004).

Urologia
Ginecologia
Traumatologia

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 6103/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).
Servei

0-3
mesos

4-6
mesos

>6
mesos

Total
servei

Cirurgia general (HUSD)
Cirurgia plàstica (Verge
de la Salut)
Neurocirurgia (HUSD)
ORL (HUSD)
Traumatologia adults
(HUSD)
Traumatologia infantil
(HUSD)
Urologia
Cirurgia maxilofacial
Cirurgia pediàtrica
(HUSD)
Cirurgia toràcica
(HUSD)

5

26

0

31

3
0
10

1
3
10

0
1
0

4
4
20

9

35

3

47

0
27
1

2
15
7

0
9
1

2
51
9

2

21

0

23

0

0

2

2

57

120

16

193

Totals
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Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

121-150

151-180

Total IQ

4
3
-

7
6
7

3
6
10

14
15
17

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 6109/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre
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 de setembre del 2004 és: 0.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 6117/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).
Servei

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 6104/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a intervencions en

91-120

1

2

3
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CAR
CGD
DER
DIG
GIN
OBS
OFT
ORL
TRA
UDO
URO

3
97
57
12
48

Total general

454

2
1
3

80
16
54
14
73

2
2
2
5

3
3
3

1
1
1

15

14

Motius de sortida descripció:
1. Resolució en hospital (I. Programat)
2. Renúncia voluntària del pacient
3. Revisió mèdica de la indicació/exclusió per motius mèdics

Amb l'anterior govern espanyol es van mantenir diverses
reunions en el marc de la ponència tècnica entre les dies
administracions. Posteriorment, amb motiu del canvi de Govern
es van intentar reiniciar les negociacions amb els nous
responsables ministerials.
En primer lloc, el president del Govern, en el decurs d'una
reunió amb el ministre d'Administracions Públiques, li va
plantejar la necessitat de negociar el traspàs i li va fer entrega
d'un document sobre la situació actual i les necessitats de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears. Després, durant
el mes de setembre passat, la vicepresidenta es va dirigir per
carta al ministre recordant-li el contingut de la reunió amb el
president i reiterant-li la voluntat del Govern de les Illes
Balears de reiniciar les negociacions. Fins a la data d'avui, no
hem tingut resposta per part del ministeri.
Palma, 20 d'octubre del 2004.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Mitjana de dies d'espera de pacients sortits de llista d'espera per
especialitat.
Servei total
CAR
3,00
CGD
68,54
DER
57,25
DIG
48,58
GIN
52,15
OBS
64,00
OFT
75,88
ORL
97,33
TRA
URO

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA

77,48
87,06

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 6121/04, presentada per l'Hble
Sr. D iputat Miquel Gascon i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 56
de 8 d'octubre del 2004).
El cost per a la realització de 3 consultes de l'especialitat de
Ginecologia, realitzades per personal de l'Hospital de Can
Misses fora de l'horari laboral ("peonades"), durant el mes de
setembre del 2004 és de: 639,36 euros.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 8266/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 de desembre del 2004, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, H abitatge i Transports,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal d'informar
sobre el projecte de línia metropolitana a la ciutat de Palma.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 6265/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a calendari de
traspàs de competències de justícia. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei del medi nocturn de les Illes Balears (RGE
núm. 5180/04).
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 de desembre del 2004, conformement amb l'establert a
l'article 93 del Reglament de la Cambra, atès l'escrit RGE núm.
8272/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de
llei de referència (BOPIB núm. 53, de 17 de setembre
d'enguany), fins al proper dia 15 de gener del 2005, a les 14,00
hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei de cooperació per al desenvolupament (RGE núm.
7179/04).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 de desembre del 2004, conformement amb l'establert a
l'article 93 del Reglament de la Cambra, atès l'escrit RGE núm.
8360/04, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei de referència (BOPIB núm. 63, de
19 de novembre d'enguany), fins al proper dia 15 de gener del
2005, a les 14,00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç,
Indústria i Energia davant el Ple de la Cambra per tal de retre
compte del compliment de la proposició no de llei RGE núm.
2009/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 de desembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8493/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i
conformement amb l'article 166.3 del Reglament del Parlament,
acordà d'incloure la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç, Indústria i Energia per tal de retre compte del
compliment de la proposició no de llei de referència, relativa a
suport a l'empresa Perlas Majorica, aprovada pel Ple de la
Cambra en sessió de dia 4 de novembre del 2003 (BOPIB núm.
20, de 21 de novembre del 2003), a l'ordre del dia de la propera
sessió plenària.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. L'Hble. Sr. Miquel Rosselló del Rosal, mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 8284/04 de dia 26 de novembre del 2004,
solAlicita el nomenament de la Sra. Catalina Esteva i Jofre, com
a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió del dia
1 de desembre del 2004, en ús de les facultats previstes als
articles 5 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Catalina Esteva i Jofre com a personal
eventual amb categoria d’administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionària de carrera del grup C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, amb efectes econòmics i administratius des del dia 1 de
desembre del 2004.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, R egulad ora de la Jurisdicció C ontenciosa
Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de
la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Nomenament de personal eventual.
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Resolució de Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. L'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, mitjançant l'escrit amb RGE
núm. 8448/04 de dia 29 de novembre del 2004, solAlicita el
nomenament de la Sra. M aria Teresa Martínez i Marcús, com
a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió del dia
1 de desembre del 2004, en ús de les facultats previstes als
articles 5 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Maria Teresa Martínez Marcús com a
personal eventual amb categoria d’administrativa de cap de
negociat ( assimilat a funcionària de carrera del grup C, nivell
23), adscrita al servei del Grup Parlamentari PSM -Entesa
Nacionalista, amb efectes econòmics i administratius des del
dia 1 de desembre del 2004.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, R egulado ra d e la Jurisdicció C o ntenciosa
Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de
la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 1 de desembre del 2004.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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