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A) Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5977/04.
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d'horari laboral.
2313
J) A la pregunta RGE núm. 5302/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consultes
fora d'horari laboral.
2313
K) A la pregunta RGE núm. 5347/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del capítol
I dels hospitals públics.
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en matèria d'incendis forestals.
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M) A la pregunta RGE núm. 5414/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a helicòpters dedicats
a l'extinció d'incendis forestals.
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N) A la pregunta RGE núm. 5424/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a requisits
administratius del lloc de feina.
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O) A la pregunta RGE núm. 5431/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a expedició a
Argentina i Uruguai.
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P) A la pregunta RGE núm. 5432/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a doblers en efectiu
reintegrats.
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Q) A la pregunta RGE núm. 5434/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a despeses en objectes
de regal.
2314
R) A la pregunta RGE núm. 5435/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost del viatge a
Argentina i Uruguai.
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S) A la pregunta RGE núm. 5436/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a viatge a Argentina
i Uruguai.
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T) A la pregunta RGE núm. 5437/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contactes amb
representants del PP.
2315

PP.

U) A la pregunta RGE núm. 5438/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a visites a seus del
2315

V) A la pregunta RGE núm. 5439/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a director general
de Joventut.
2315
X) A la pregunta RGE núm. 5440/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a participants en el
viatge a Argentina i Uruguai.
2315
Y) A la pregunta RGE núm. 5605/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socias, relativa a subvencions
al Patronat Joan XXIII de la Conselleria de Presidència.
2315
Z) A la pregunta RGE núm. 5621/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a captació d'empreses
al Parc Bit.
2315
AA) A la pregunta RGE núm. 5863/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a dos professors
per aula per castellà/català, criteris de selecció de centres pilot.
2316
AB) A la pregunta RGE núm. 5909/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a nous
assessors de la Direcció General d'Orientació i Innovació.
2316
AC) A la pregunta RGE núm. 5912/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a pla
d'eliminació de passos a nivell.
2316
AD) A la pregunta RGE núm. 5981/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions davant
la denúncia contra l'aportació ilAlegal d'arena a Cala d'Hort a Eivissa.
2317
AE) A la pregunta RGE núm. 6001/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a solAlicituds de subvencions
resoltes d'educació familiar i atenció de famílies desfavorides i en situació de risc.
2317
AF) A la pregunta RGE núm. 6003/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat M iquel Ramon i Juan, relativa a solAlicituds de subvencions
resoltes de persones amb discapacitat.
2317
AG) A la pregunta RGE núm. 6004/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a solAlicituds de subvencions
d'educació familiar i atenció de famílies desfavorides i en situació de risc.
2317
AH) A la pregunta RGE núm. 6010/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a institucions i entitats
beneficiàries d'educació familiar i atenció de famílies desfavorides i en situació de risc.
2317
AI) A la pregunta RGE núm. 6076/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a expedients
sancionadors al sector comerç.
2317
AJ) A la pregunta RGE núm. 6077/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a expedients
sancionadors al sector comerç amb sanció.
2318
AK) A la pregunta RGE núm. 6078/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a establiments del
sector comerç sancionats.
2318
AL) A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, RGE núm. 6080/04 a 6084/04, relatives a llista
d'espera quirúrgica; 6085/04 a 6089/04, relatives a llista d'espera a consulta; 6090/04 a 6094/04, relatives a llista d'espera de proves
diagnòstiques; 6096/04 a 6100/04, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del
Toro; i 6110/04 a 6114/04, relatives a llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, M anacor, Can Misses i Verger del Toro.
2318
AM) A la pregunta RGE núm. 6095/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
2318
AN) A la pregunta RGE núm. 6241/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa al Sr. Bartomeu Cifre
Ochogavia.
2319
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AO) A les preguntes RGE núm. 6266/04 i 6267/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a consell
d'administració de la televisió autonòmica i propostes del Govern a la Conferència de presidents autonòmics.
2319
AP) A la pregunta RGE núm. 6268/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències als
consells insulars.
2319
AQ) A la pregunta RGE núm. 6269/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a promoció turística.
2319
AR) A la pregunta RGE núm. 6270/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a traspàs de competències
i descentralització.
2319
AS) A la pregunta RGE núm. 6271/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de cada
equipament de l'equip ciclista.
2319
AT) A la pregunta RGE núm. 6272/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a equipaments de
l'equip ciclista comprats pel Govern.
2319
AU) A la pregunta RGE núm. 6273/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a costs de tots els
equipaments de l'equip ciclista.
2320
AV) A la pregunta RGE núm. 6274/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a criteris de
repartiment dels equipaments de l'equip ciclista.
2320
AX) A les preguntes RGE núm. 6275/04, 6276/04 i 6277/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relatives a esdeveniments esportius de nivell per a l'exercici 2005, cost dels esdeveniments esportius de nivell per a l'exercici 2005 i
programació d'esdeveniments esportius.
2320
AY) A la pregunta RGE núm. 6278/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a eliminació de
la pista d'atletisme de Son Moix.
2320
AZ) A la pregunta RGE núm. 6279/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a colAlaboració del
Govern en l'eliminació de la pista d'atletisme de Son Moix.
2320
BA) A la pregunta RGE núm. 6280/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a mundial de
ciclisme en pista.
2320
BB) A les preguntes RGE núm. 6281/04 i 6282/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
despeses per a l'organització del mundial de ciclisme en pista i previsió de despeses per a l'organització del mundial de ciclisme en pista.
2320
BC) A la pregunta RGE núm. 6283/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments de
l'equip ciclista.
2321
BD) A la pregunta RGE núm. 6284/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a partides
pressupostàries on s'han carregat els pagaments a l'equip ciclista.
2321
BE) A la pregunta RGE núm. 6285/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a quantitat màxima
destinada a l'equip ciclista.
2321
BF) A la pregunta RGE núm. 6286/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a llocs
protocolAlàriament destacats per a antics propietaris de finques.
2321
BG) A les preguntes RGE núm. 6288/04, 6295/04, 6296/04, 6297/04 i 6298/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relatives a ingressos anuals, cost anual per contractació d'artistes, cost anual per prestació de servei, cost anual per
compra de mercaderies i cost de personal del complex Costa Nord.
2321
BH) A la pregunta RGE núm. 6293/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a lloc que ocupa
l'antic propietari del complex Costa Nord als concerts.
2321
BI) A la pregunta RGE núm. 6303/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a colAlaboracions
del Sr. Michael Douglas amb el Govern.
2321
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BJ) A la pregunta RGE núm. 6304/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a fons executats pel Fons
Europeu.
2321
BK) A la pregunta RGE núm. 6307/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació de llocs
de feina.
2322
BL) A la pregunta RGE núm. 6318/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contradiccions
entre respostes a preguntes escrites.
2322
BM) A la pregunta RGE núm. 6322/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a exposició pública dels
plans especials.
2322
BN) A la pregunta RGE núm. 6346/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol , relativa a orientadors per a
les oficines del SOIB.
2322
BO) A la pregunta RGE núm. 6347/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a promoció de nous
jaciments d'ocupació.
2322
BP) A la pregunta RGE núm. 6348/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a cursos per a dones
maltractades.
2323
BQ) A la pregunta RGE núm. 6428/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a inversió en abonament
guarderia.
2323
BR) A la pregunta RGE núm. 6476/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a memòria Pla
Jove 2003.
2323
BS) A la pregunta RGE núm. 6477/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fòrum de la
Joventut.
2323
BT) A la pregunta RGE núm. 6478/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nou Pla Jove.
2324
BU) A la pregunta RGE núm. 6489/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Sr. Julià M ir Tugores.
2324
BV) A la pregunta RGE núm. 6506/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a converses amb
Autocares Florit SL.
2324
BX) A la pregunta RGE núm. 6507/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contracte amb Autocares
Florit SL.
2324
BY) A la pregunta RGE núm. 6508/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni D iéguez i Seguí, relativa a negociacions amb
Autocares Florit SL.
2324
BZ) A la pregunta RGE núm. 6509/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a sistema de transport
de viatgers previst per la Conselleria d'Obres Públiques.
2324
CA) A la pregunta RGE núm. 6510/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a noves línies de transport
regular de viatgers.
2325
CB) A la pregunta RGE núm. 6512/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a estudis de direcció
hotelera.
2325
CC) A la pregunta RGE núm. 6513/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a fase d'execució
de projectes finançats amb l'ecotaxa.
2325
CD) A la pregunta RGE núm. 6514/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes no
iniciats.
2325
CE) A la pregunta RGE núm. 6516/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a subvencions
de la Direcció General de Menors i Família.
2325
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CF) A la pregunta RGE núm. 6517/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a Pla director
d'economia social.
2326
CG) A la pregunta RGE núm. 6519/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a Pla director
d'economia social.
2326
CH) A la pregunta RGE núm. 6520/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a subvenció a
l'Ajuntament d'Inca.
2326
CI) A la pregunta RGE núm. 5005/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a Son Dureta.
2327
CJ) A la pregunta RGE núm. 5433/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a doblers en efectiu
donats a Argentina i Uruguai.
2327
CK) A la pregunta RGE núm. 5606/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a oferiment als
centres del pla de la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua del primer ensenyament.
2327
CL) A la pregunta RGE núm. 6064/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversió en
infraestructures entre el 1988 i el 2002.
2327
CM) A la pregunta RGE núm. 6316/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a factures del
dispositiu d'ajuda a Galícia.
2327
CN) A la pregunta RGE núm. 6317/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a alts càrrecs.
2328
CO) A la pregunta RGE núm. 6338/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a lliurament de
diplomes de la Xunta de Galícia.
2328
CP) A la pregunta RGE núm. 6521/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a subvencions a altres
ajuntaments
2328
CQ) A la pregunta RGE núm. 6525/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Comissió Assessora
de Reforma de l'Estatut.
2329
CR) A les preguntes RGE núm. 6526/04, 6527/04 i 6528/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives
a consens amb el PSOE per a la reforma de l'Estatut, suport polític a la reforma de l'Estatut i consens amb el PSOE per a la reforma de
l'Estatut.
2329
CS) A la pregunta RGE núm. 6529/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a paper del Parlament
de les Illes Balears en la reforma de l'Estatut.
2329
CT) A la pregunta RGE núm. 6532/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a turisme residencial.
2329
CU) A la pregunta RGE núm. 6533/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a responsabilitats sobre
el turisme residencial.
2329
CV) A la pregunta RGE núm. 6534/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obres del nou pont
de la carretera de Llucmajor.
2329
CX) A la pregunta RGE núm. 6535/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a responsabilitat al pont
en obres.
2330
CY) A la pregunta RGE núm. 6536/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversions en
carreteres.
2330
CZ) A les preguntes RGE núm. 6539/04 i 6540/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives al consorci
sociosanitari de Mallorca i transferències al consorci sociosanitari d'Eivissa i Formentera.
2330
DA) A la pregunta RGE núm. 6541/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències al
Consell Insular de Menorca.
2330
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DB) A la pregunta RGE núm. 6544/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicació de canals
de televisió digital.
2330
DC) A la pregunta RGE núm. 6545/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a televisió digital a
Menorca.
2330
DD) A la pregunta RGE núm. 6546/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicació de canals
de la televisió digital a Ciutadella
2331
DE) A les preguntes RGE núm. 6547/04, 6548/04 i 6549/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives
a manifestacions del president del Govern, significat d'"ikastolar" i escoles infantils de les Illes Balears
2331
DF) A la pregunta RGE núm. 6551/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Pla de
modernització permanent
2331
DG) A la pregunta RGE núm. 6568/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael Torres
Gómez a Presidència.
2331
DH) A la pregunta RGE núm. 6569/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Sr. Rafael
Torres Gómez.
2331
DI) A la pregunta RGE núm. 6570/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael Torres
Gómez a Turisme
2331
DJ) A la pregunta RGE núm. 6571/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael Torres
Gómez a Obres Públiques, Habitatge i Transports
2331
DK) A la pregunta RGE núm. 6574/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael Torres
Gómez a Comerç, Indústria i Energia.
2331
DL) A la pregunta RGE núm. 6576/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael Torres
Gómez a Treball i Formació
2332
DM) A la pregunta RGE núm. 6578/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa M ascaró i Melià, relativa a Rafael Torres
Gómez a Agricultura
2332
DN) A la pregunta RGE núm. 6579/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael Torres
Gómez a Salut i Consum.
2332
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h) El rebuig als Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any
2005, per la clara discriminació que suposen cap a les Illes
Balears, exigint al Govern de l’Estat que contempli una
inversió per càpita per a les Illes Balears equivalent a la
mitjana estatal.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE M OCIONS
Ordre de Publicació

4. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears, davant una eventual reforma de la
Constitució Espanyola, a defensar:
a) Fomentar el coneixement i l’aprenentatge de totes les
llengües oficials a les comunitats autònomes de l’Estat
espanyol.
b) La reforma del Senat perquè esdevingui una autèntica
cambra de representació territorial."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre del 2004, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 7402/04, relativa a propostes del president de les
Illes Balears amb motiu del debat de presidents de comunitats
autònomes, amb les esmenes presentades pels Grups
Parlamentaris d'Esquerra Unida i Els Verds, Socialista i
Popular, RGE núm. 8286/04, 8364/04, 8365/04, 8366/04,
8367/04, 8368/04 i 8393/04, i quedà aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 1 de desembre del 2004.
El secretari segon:
Fèlix Fernández i Terrés.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern espanyol a institucionalitzar la reunió de presidents de
comunitats autònomes i a dotar-les de periodicitat, preparació
prèvia i capacitat d'iniciativa de les comunitats autònomes.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

2. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears a establir mecanismes de consulta
entre tots els grups parlamentaris per tal que:

Ordre de Publicació

1.2.1. INTERPELALACIONS

A)
a) Prèviament a cada reunió de presidents de comunitats
autònomes s’escolti els portaveus dels grups parlamentaris.
b) Un cop celebrada la reunió, el president del Govern
compareixi a la seu parlamentària per explicar-ne els
resultats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el president de les Illes
Balears a defensar els següents temes en les futures
conferències de presidents de comunitats autònomes que es
convoquin:
a) La necessitat de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears en aquesta legislatura.
b) El compromís que les Corts Generals acceptaran la
reforma de l'Estatut d'Autonomia que aprovi el Parlament
de les Illes Balears.
c) La voluntat que la reforma de l'Estatut d'Autonomia
contempli totes les competències que preveu el marc
constitucional.
d) La publicació de les balances fiscals entre les distintes
comunitats autònomes i l'Estat.
e) La necessitat de què el nou sistema de finançament
autonòmic preveig l’eliminació de la clàusula del fons de
suficiència que limita la quantitat màxima que pot rebre la
Comunitat.
f) L’obligació del compliment del Règim Especial de les
Illes Balears.
g) La presència i la participació de les comunitats
autònomes a les institucions europees quan aquestes
darreres resolguin sobre qüestions de competència
exclusiva de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Interpel Alació RGE núm.
6641/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pactes
locals d'ocupació.
Actuà com a interpel Alant l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Treball i Formació, Cristòfol Huguet i Sintes.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds; l'Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Jaume
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Carme García
i Querol i l'Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
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Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7212/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promoció exterior del vi. (BOPIB 62 de 12
de novembre del 2004).
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8225/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a objectius dels convenis entre
la Conselleria de Salut i Consum i diverses entitats del sector
de l'hoteleria. (BOPIB 64 de 26 de novembre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7030/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a potenciació
de la sobrassada als EEUU. (BOPIB 62 de 12 de novembre del
2004).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8226/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i V icens, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consum de productes amb
denominació de qualitat Illes B alears. (BOPIB 64 de 26 de
novembre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 7518/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa al
congrés de família. (BOPIB 64 de 26 de novembre del 2004).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8228/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació del conseller de
Medi Ambient al VII Congrés Nacional de Medi Ambient.
(BOPIB 64 de 26 de novembre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8219/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a baixada del nombre d'afiliats
a la Seguretat Social. (BOPIB 64 de 26 de novembre del 2004).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8224/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació del nombre únic
d'atenció primària. (BOPIB 64 de 26 de novembre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8220/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a promoció turística. (BOPIB
64 de 26 de novembre del 2004).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Conseller de Turisme.
L)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8221/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a polítiques d'inserció laboral
per a dones maltractades. (BOPIB 64 de 26 de novembre del
2004).

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

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8222/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suspensió decretada pels
tribunals de les borses d'interins. (BOPIB 64 de 26 de
novembre del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
M)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8223/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa al II
Congrés sobre la família. (BOPIB 64 de 26 de novembre del
2004).

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8227/04,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació del mercat alemany davant el
Congrés de l'Associació d'agències de viatges. (BOPIB 64 de
26 de novembre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 8229/04,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en el marc del
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Conveni entre el COFUC i IB3. (BOPIB 64 de 26 de novembre
del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
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Apartat 4a)
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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Apartat 4b)
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Vots en contra . .
Abstencions . . . .

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

.
.
.
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.
.

.
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.

.
.
.
.

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

. 54
.. 6
. 48
.. 0

Apartat 4c)
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

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

.
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.
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.
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.
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.
.
.
.

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

. 54
. 10
. 44
.. 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, rebutjà la Moció RGE núm. 7261/04,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reglament regulador
de la modalitat del tot inclòs. (BOPIB núm. 63 de 19 de
novembre del 2004).

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

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

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

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

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

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

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

2.2. TEXTOS DEBATUTS

. 54
. 23
. 28
.. 3

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre
del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5829/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a llicències temporals de
taxis. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de novembre del 2004, rebutjà els Apartats 3e), 3f), 4a), 4b) i
4c) de la Moció RGE núm. 7402/04/04, del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista, relativa a propostes del president de
les Illes Balears amb motiu del debat de presidents de
comunitats autònomes. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre
del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 3e)
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .
Apartat 3f)
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 53
.. 9
. 44
.. 0

. 52
.. 9
. 43
.. 0

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre
del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5830/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a seguretat a les platges.
(BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre
del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 5831/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a millora de la seguretat
a les platges. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 979/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comanda d'elaboració cartografia urbana del sòl de naturalesa
urbana. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 6865/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pla de supressió de passos a nivell. (BOPIB núm. 61 de 5 de
novembre del 2004).

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre
del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6362/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a curs de policia local. (BOPIB núm. 57 de
15 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre
del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 6363/04, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a curs bàsic de policia local. (BOPIB núm.
57 de 15 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 6352/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
control de la plaga de "tomicus". (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)

BOPIB núm. 66 - 22 de desembre del 2004
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 6353/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per evitar l'erosió dels boscos. (BOPIB núm. 57 de
15 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 2004, debaté
la Pregunta RGE núm. 6354/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
situació dels arbres caiguts pels temporals. (BOPIB núm. 57 de
15 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
M)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 3050/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a increment dels programes de garantia social. (BOPIB núm. 42
de 21 de maig del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 5993/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prevenció de la delinqüència juvenil. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
N)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 5788/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convocatòria de la Conferència sectorial de serveis socials.
(BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004, debaté la
Pregunta RGE núm. 6874/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
investigació de l'Institut de la Dona. (BOPIB núm. 61 de 5 de
novembre del 2004).
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Ordre de Publicació
O)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 5832/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a obres del conservatori d'Eivissa. (BOPIB
núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 5836/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a oferta formativa d'ensenyament d'adults
a Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del
2004).

P)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 5833/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a places del conservatori d'Eivissa.
(BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Q)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 5834/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a obertura del museu del Puig dels Molins.
(BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 2004, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5823/04, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a política
de salut. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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. . . . . . 15
....... 6
....... 9
....... 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004,
debaté la Pregunta RGE núm. 5835/04, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a compliment de resolució sobre CEPA.
(BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 2004, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5851/04, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a reformes
a l'Hospital Can Misses. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del
2004).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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. . . . . . 13
....... 4
....... 9
....... 0

BOPIB núm. 66 - 22 de desembre del 2004
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

aparentment per ordre de l'esmentat conseller (RGE núm.
5516/04).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre
del 2004, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior que, acompanyat pel director general d'Emergències,
el cap de Gabinet i l'assessor tècnic, informà sobre el tema de
referència.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de novembre del 2004, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 6785/04, del Grup Parlamentari PSM Entesa Nacionalista, relativa a ajuts per danys provocats per la
calabruixada del mes de setembre. (BOPIB núm. 61 de 5 de
novembre del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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B)
Compareixences dels diversos consellers del Govern de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en
relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005 (RGE
núm. 6829/04).
En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el Projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm. 59, de 28 d'octubre del
2004, tengueren lloc les compareixences següents:

Ordre de Publicació
Dia 3 de novembre del 2004:
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 2004,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6451/04, del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a IES Josep
Maria Quadrado. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).

* De l'Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions
Institucionals, acompanyada del director general de Relacions
Institucionals, del director general de Projectes i Coordinació
Departamental, del director general de Relacions amb el
Parlament i de Coordinació Normativa, de la secretària general,
del cap de gabinet i de l'assessor.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COM PAREIXENCES

* De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
acompanyat de la secretària general, de la directora general de
Tecnologia i Comunicacions, del director general de
Pressuposts i del director general de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
* De l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, acompanyat del
secretari general, de la directora general de Biodiversitat, del
director general de Qualitat Ambiental, del director general de
Recursos Hídrics, del director general de Caça, Protecció
d'Espècies i Educació Ambiental, del gerent de l'IBAEN, de la
gerent de l'IBASAN, del gerent de l'IBANAT, del cap de
gabinet, del secretari de l'IBANAT, del secretari de l'IBAEN,
del secretari de l'IBASAN i del cap del Gabinet de
Comunicació.

Ordre de Publicació
Dia 4 de novembre del 2004:
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre les
greus notícies aparegudes als mitjans de comunicació en
relació amb l'adquisició per part de l'anterior conseller
d'Interior d'un maletí suposadament emprat per realitzar
tasques d'espionatge, així com la xarxa de minicàmeres que
fou instalAlada almenys a la seu de la Conselleria d'Interior

* De l'Hble. S. Conseller d'Interior, acompanyat del director
general d'Interior, de la directora general de Funció Pública, de
la secretària general, del cap de gabinet i de l'assessor tècnic.
* De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, acompanyat del director
general de Promoció Turística, del director gerent d'IBATUR
i del secretari general.
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* De l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, acompanyat del
secretari general, de la directora general d'Ordenació,
Innovació i Formació Permanent del Professorat, del director
general d'Universitat, del director general de Planificació i
Centres Educatius, del gerent de l'IBISEC, del director general
de Personal Docent, de la directora general de Cultura i del cap
de gabinet.
Dia 10 de novembre del 2004:
* De l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, acompanyat
del secretari general, de la directora general de Treball, del
director general de Formació, de la directora del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears, del director de l'Institut de
Salut Laboral i de la cap de gabinet.

Ordre de Publicació
A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 5977/04.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre
del 2004, va decaure la pregunta de referència, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a màquines
de loteria als bars, cafeteries i restaurants, publicada al BOPIB
núm. 56, de 8 d'octubre del 2004, a causa de l'absència del
diputat esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

* De l'Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, acompanyada de la secretària general, del director
general d'Obres Públiques i Transports, del director general
d'Ordenació del Territori, del director general d'Arquitectura i
Habitatge, del director general de Ports, del director gerent
d'SFM, del director gerent de l'IBAVI i del director gerent de
SITIBSA.
* De l'Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia,
acompanyat pel secretari general tècnic, del director general de
Comerç, del director general de Promoció Industrial, del
director general d'Indústria, del director general d'Energia i del
cap de gabinet.
Dia 11 de novembre del 2004:
* De l'Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports,
acompanyada del secretari general, de la directora general de
Menors i Família, del director general de l'Oficina de Defensa
dels Drets del Menor, de la directora de l'Institut Balear de la
Dona, del director general de Joventut, de la directora general
de Cooperació, del director general d'Esports, de la directora
general de Serveis Social, del director general de Relacions
Europees i Entitats Jurídiques, del cap de gabinet i de
l'assessor.
* De l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum, acompanyada
de la secretària general, del director general de Planificació i
Finançament, del director general del Servei de Salut, del
director econòmicofinancer del Servei de Salut, de la cap de
gabinet, del cap de Premsa i de la cap del Departament de
Sanitat.
* De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca,
acompanyada del secretari general, del director general
d'Agricultura, del director general de Desenvolupament Rural,
del director general de Pesca, del gerent de SEMILLA, del
gerent d'IBABSA i del capi de gabinet.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORM ACIÓ

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 2968/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a denúncia
sobre venda d'alcohol a menors. (BOPIB núm. 42 de 21 de
maig del 2004).
No s'ha realitzat cap denúncia a la Delegació de Govern.

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

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 3058/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a reunions amb
organitzacions empresarials i sindicals. (BOPIB núm. 42 de 21
de maig del 2004).
Dins el marc de la M esa de Diàleg Social s'han convocat
dues reunions específiques de turisme, a les quals, entre altres
temes, es va tractar la fórmula del tot inclòs. Les dates varen ser
el 13 de juliol del 2004 i el 27 de setembre del 2004; els
assistents foren:
- Hble. Sra. Rosa Estaràs, vicepresidenta.
- Hble. Sr. Joan Flaquer, conseller de Turisme.
- Hble. Sr. Lluís Ramis d'Ayreflor, conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació.
- Hble. Sr. Cristóbal Huguet, conseller de Treball i
Formació.
- Sr. Josep Aloy, director general d'Ordenació i Planificació
Turística.
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- Sra. Margalida Pizà, directora general de Treball i Salut
Laboral.
- Sr. Josep Oliver, president de la CAEB.
- Sr. Pere Cañellas, president de la Federació Hotelera de
Mallorca.
- Sr. Vicenç Tur, gerent de la CAEB.
- Sr. Juan José Díez Moyà, PIME Balears.
- Sr. Lorenzo Bravo, Sr. Antonio Copete, Sr. Manuel
Pelarda i Sra. Maria Teresa Granel per UGT (13/07/04 i
27/09/04).
- Sr. José Benedicto Lacomba, Sr. Rafael Borràs Ensenyat,
Sr. Baltasar Piñeiro Picó i Sra. Tatiana Vicens, per CC.OO.
(13/07/04).
- Sr. José Benedicto Lacomba, Sr. Baltasar Piñeiro Picó i
Sr. Ginés Díaz, per CC.OO. (27/09/04).
Palma, 25 d'octubre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Nacional de Qualificacions i de Formació Professional i crea el
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, que estarà
constituït per les qualificacions identificades en el sistema
productiu i per la formació associada d'aquestes, que
s'organitzarà en mòduls formatius, articulats en un catàleg
modular de formació professional.
Com a resposta a Globalia la Direcció General de Formació
Professional va explicar les competències de cada
administració pública sobre el que hem expressat. Per això,
d'una banda orientà l'empresa G lobalia sobre la conveniència
i el procediment perquè aquesta, en nom de la patronal del
sector turístic, fes una petició formal de creació de les noves
qualificacions professionals detectades, atès que per ara no
formen part de cap títol reglat de formació professional. Per
altra banda li manifestà la voluntat de la conselleria de
continuar les accions que realitza en la línia de participació i
colAlaboració amb l'Estat per al desplegament d'una formació
professional de qualitat.
Palma, 30 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 3131/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a curs tècnic
superior en administració d'empreses turístiques. (BOPIB
núm. 42 de 21 de maig del 2004).
La creació de les titulacions de formació professional és una
competència exclusiva del Govern de l'Estat. en concret,
l'article 35 de la Llei Orgànica d'ordenació general del sistema
educatiu diu: "El Govern, prèvia consulta a les comunitats
autònomes, establirà els títols corresponents als estudis de
formació professional, com també els ensenyaments mínims de
cadascun d'aquests. Aquests ensenyaments mínims permetran
l'adequació d'aquests estudis a les característiques
socioeconòmiques de les diferents comunitats autònomes".
La constatació de la necessitat de creació d'una titulació de
formació professional específicament destinada a preparar els
titulats en els competències professionals relatives a
l'administració d'empreses turístiques va partir del sector
empresarial, en concret va ser l'empresa Globalia la que ho va
manifestar en el si d'una comissió de seguiment dels cicles
formatius que s'imparteixen en conveni amb aquesta entitat.
La Conselleria d'Educació i Cultura és conscient d'aquesta
necessitat, i en aquest sentit ha iniciat les vies adequades per
manifestar-la davant el Govern, que és el responsable d'actuar
per tal de crear títols amb la formació adient per atendre els
requeriments del sistema productiu. Aquesta comunitat
autònoma participa de forma activa en les reunions del Comitè
Tècnic de Formació Professional i eleva a l'Estat les propostes
de creació de noves titulacions i altres temes d'interès sobre la
matèria. Les opinions de les comunitats autònomes també es
manifesten a les reunions entre el Ministeri d'Educació i
Cultura i els directors generals competents en matèria de
formació professional. Confiam que l'Estat convoqui
properament aquestes dos fòrums per continuar en la línia de
participació amb les comunitats autònomes en matèria de
formació professional.
D'altre costat, la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les
qualificacions i de la formació professional, ordena el Sistema
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Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 3331/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relativa a
actuacions en relació amb l'obligació dels comerços de donar
informació en una de les llengües oficials. (BOPIB núm. 43 de
28 de maig del 2004).
Segons l'Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes
Balears, Llei 1/1998, de 10 de març, al seu capítol IV, del dret
a la informació del consumidor i l'usuari, i en especial al seu
article 14 sobre la llengua utilitzada en la informació. La
Direcció General de Consum desenvolupa d'una manera
sistemàtica el control sobre l'etiquetat dels productes i d'una
manera especial en els productes industrials, el nombre d'actes
aixecades per aquest motiu ha estat de 89 i el nombre
d'expedients iniciats ha estat de 33, se n'han resolt 11, i la
quantia de les sancions imposades ha estat de 5.900 euros.
Palma, 2 de desembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 4028/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a Fundació per al
desenvolupament sostenible de les Illes Balears. (BOPIB núm.
46 de 18 de juny del 2004).
Programació i actuacions previstes per al 2004 per a la
Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears:
1. Celebració de patronats:
- 13/10/2004, primer patronat.
- Està previst celebrar un patronat pròximament.
- El patronat definirà les actuacions a seguir el 2005.
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2. Desenvolupament de presentacions a institucions i
organitzacions empresarials. Ha estat presentada la Fundació,
entres altres, a:
- Federació Hotelera de Mallorca.
- Agrupació de Cadenes Hoteleres.
- Associació d'agroturisme de Mallorca.
- Majoristes de viatges.

G)

3. Preparació de projectes de la Fundació per al 2005:
- Targeta verda.
- Merchandising.

A la pregunta RGE núm. 4459/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a
conseqüències per a les grans superfícies per obrir en
diumenge. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).

Palma, 30 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 4458/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Valentí Valenciano i López, relativa a
conseqüències per a les grans superfícies per rompre el
consens. (BOPIB núm. 48 de 16 de juliol del 2004).
Dia 18 de juliol és un festiu legalment autoritzat per a
l'obertura dels comerços.
Aquesta data va ser aprovada amb un sol vot en contra pel
Consell Assessor de Comerç, òrgan en el qual estan
representats l'administració, totes les patronals de comerç, els
sindicats i els consumidors, en conseqüència és un festiu en el
qual els comerços que ho desitgin podran obrir, i la nostra
única possibilitat d'actuació es redueix a vetllar perquè es
respectin els horaris i les prescripcions contemplades a la
nostra Llei de comerç.
Per tant, obrir o no obrir serà una opció de cada comerç i
dependrà de la seva política comercial i de les possibles
indicacions rebudes des de les seves patronals.
Els festius vénen determinats per acord del Consell
Assessor de Comerç, òrgan en el qual estan representats el
Govern balear, els consells insulars, les patronals de comerç de
les Illes, els sindicats i els consumidors.
La determinació d'aquests festius es fa, any a any, dins el
Consell Assessor de Comerç, s'ha procurat sempre cercar un
acord unànime o de màxim consens, ara bé, n'hi ha prou amb
acord aprovat per majoria, i això és el que hem, dit si la
patronal de les grans superfícies no vol participar amb l'acord
unànime de fixació de festius, per a l'any 2005 aquest acord
s'haurà de prendre per majoria.

Palma, 7 de desembre del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

Dia 18 de juliol és un festiu legalment autoritzat per a
l'obertura dels comerços.
Aquesta data va ser aprovada amb un sol vot en contra pel
Consell Assessor de Comerç, òrgan en el qual estan
representats l'administració, totes les patronals de comerç, els
sindicats i els consumidors, en conseqüència és un festiu en el
qual els comerços que ho desitgin podran obrir, i la nostra
única possibilitat d'actuació es redueix a vetllar perquè es
respectin els horaris i les prescripcions contemplades a la
nostra Llei de comerç.
Per tant, obrir o no obrir serà una opció de cada comerç i
dependrà de la seva política comercial i de les possibles
indicacions rebudes des de les seves patronals.
Els festius vénen determinats per acord del Consell
Assessor de Comerç, òrgan en el qual estan representats el
Govern balear, els consells insulars, les patronals de comerç de
les Illes, els sindicats i els consumidors.
La determinació d'aquests festius es fa, any a any, dins el
Consell Assessor de Comerç, s'ha procurat sempre cercar un
acord unànime o de màxim consens, ara bé, n'hi ha prou amb
acord aprovat per majoria, i això és el que hem, dit si la
patronal de les grans superfícies no vol participar amb l'acord
unànime de fixació de festius, per a l'any 2005 aquest acord
s'haurà de prendre per majoria.
Aquesta conselleria també ha manifestat que en cas de
desacord donarà el seu suport a la postura del petit comerç.
Les conseqüències a què ens referim són aquelles relatives
que l'acord de fixació de festius si no és viable per a la postura
de la patronal de les grans superfícies serà adoptat no per
unanimitat sinó per majoria.
Sobre aquest punt, aquesta conselleria també ha manifestat
que en cas de desacord donarà el seu suport a la postura del
petit comerç.

Aquesta conselleria també ha manifestat que en cas de
desacord donarà el seu suport a la postura del petit comerç.

Palma, 7 de desembre del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Les conseqüències a què ens referim són aquelles relatives
que l'acord de fixació de festius si no és viable per a la postura
de la patronal de les grans superfícies serà adoptat no per
unanimitat sinó per majoria.

H)

Sobre aquest punt, aquesta conselleria també ha manifestat
que en cas de desacord donarà el seu suport a la postura del
petit comerç.

A la pregunta RGE núm. 4460/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a actuacions
per impedir l'obertura de grans superfícies. (BOPIB núm. 48
de 16 de juliol del 2004).

Ordre de Publicació
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Dia 18 de juliol és un festiu legalment autoritzat per a
l'obertura dels comerços.
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Ordre de Publicació
J)

Aquesta data va ser aprovada amb un sol vot en contra pel
Consell Assessor de Comerç, òrgan en el qual estan
representats l'administració, totes les patronals de comerç, els
sindicats i els consumidors, en conseqüència és un festiu en el
qual els comerços que ho desitgin podran obrir, i la nostra
única possibilitat d'actuació es redueix a vetllar perquè es
respectin els horaris i les prescripcions contemplades a la
nostra Llei de comerç.
Per tant, obrir o no obrir serà una opció de cada comerç i
dependrà de la seva política comercial i de les possibles
indicacions rebudes des de les seves patronals.

A la pregunta RGE núm. 5302/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consultes fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).
Consultes
Anestèsia i reanimació
Cirurgia
COT
Radiodiagnòstic

Aquesta conselleria també ha manifestat que en cas de
desacord donarà el seu suport a la postura del petit comerç.
Les conseqüències a què ens referim són aquelles relatives
que l'acord de fixació de festius si no és viable per a la postura
de la patronal de les grans superfícies serà adoptat no per
unanimitat sinó per majoria.
Sobre aquest punt, aquesta conselleria també ha manifestat
que en cas de desacord donarà el seu suport a la postura del
petit comerç.
Palma, 7 de desembre del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Anestèsia i reanimació
Cirurgia
COT
Radiodiagnòstic

1.562,60

1.682,80

Palma, 2 de desembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Intervencions
3.019,20
603,84
2.415,36

2.043,40

Ordre de Publicació
A la pregunta RGE núm. 5347/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució
del capítol I dels hospitals públics. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).

Hospital Universitari Son Dureta

96.654.992,47 euros

Àrea de salut de Menorca

22.073.973,07 euros

Àrea de salut d'Eivissa i
Formentera

29.059.194,52 euros

Hospital de Son Llàtzer

32.370.475,62 euros

Hospital de Manacor

21.737.526,26 euros

Hospital Joan March

4.809.936,21 euros

Hospital General

6.767.058,19 euros

Hospital Psiquiàtric

8.668.649,30 euros

Palma, 2 de desembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

I)

Consultes

3.019,20
1.811,52
2.415,36

K)

Ordre de Publicació
A la pregunta RGE núm. 5015/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 51 de 3 de
setembre del 2004).

1.442,40

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

Els festius vénen determinats per acord del Consell
Assessor de Comerç, òrgan en el qual estan representats el
Govern balear, els consells insulars, les patronals de comerç de
les Illes, els sindicats i els consumidors.
La determinació d'aquests festius es fa, any a any, dins el
Consell Assessor de Comerç, s'ha procurat sempre cercar un
acord unànime o de màxim consens, ara bé, n'hi ha prou amb
acord aprovat per majoria, i això és el que hem, dit si la
patronal de les grans superfícies no vol participar amb l'acord
unànime de fixació de festius, per a l'any 2005 aquest acord
s'haurà de prendre per majoria.

Intervencions

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 5413/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a temes
reclamats en matèria d'incendis forestals. (BOPIB núm. 53 de
17 de setembre del 2004).
Tal i com es va contestar a la Pregunta RGEP 3839/04, el
conseller d'Interior és el responsable i competent en matèria
d'emergències i coordina la seva actuació amb la resta de
conselleries per a un millor exercici de les competències,
procurant en tot cas actuar amb la major diligència possible pel
benestar dels ciutadans de la nostra comunitat autònoma.
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Marratxí, 23 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 5432/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a doblers en
efectiu reintegrats. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del
2004).
La quantitat de doblers reintegrada en efectiu ha estat de
12.774,91 euros.

A la pregunta RGE núm. 5414/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a helicòpters
dedicats a l'extinció d'incendis forestals. (BOPIB núm. 53 de
17 de setembre del 2004).
La Conselleria d'Interior i especialment la Direcció General
d'Emergències s'interessa per tots els mitjans materials que
s'empren a totes les conselleries i que poden ser d'utilitat per a
qualsevol cas d'emergències i, en conseqüència, formen part del
catàleg de recursos dels plans d'emergència.
Marratxí, 23 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 5434/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a despeses
en objectes de regal. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del
2004).
Els objectes de regal que s'han fet per part del Govern han
estat unes litografies i una dedicatòria als integrants de la
cinquena illa. Tot això ha tengut un cost de 1.648,80 euros.

Ordre de Publicació
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

N)
A la pregunta RGE núm. 5424/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a requisits
administratius del lloc de feina. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).

Ordre de Publicació
R)

El lloc de feina que ocupa la Sra. María del Carmen Piña
Vila ve regulat a l'article 9 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer,
de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i al Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen
normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de
la Llei 2/1989, modificat pel Decret 4/1996, d'11 d'abril, pel
Decret 157/1999, de 28 de juliol, i pel Decret 189/2003, de 12
de desembre.

A la pregunta RGE núm. 5435/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost del
viatge a Argentina i Uruguai. (BOPIB núm. 53 de 17 de
setembre del 2004).
A dia d'avui no li podem facilitar el cost detallat del viatge
perquè no disposam de tots els justificants.
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Marratxí, 23 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 5431/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a expedició
a Argentina i Uruguai. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del
2004).
23101.311A01.22601.00
23101.311A01.23000.00
23401.134A01.23000.00
11201.121B01.23000.00

S)
A la pregunta RGE núm. 5436/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a viatge a
Argentina i Uruguai. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del
2004).
El motiu pel qual els participants al viatge no ho fessin junt
va ser a causa de les agendes de treball que tenien cada un
d'ells.
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
T)
Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 5437/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contactes
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amb representants del PP. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre
del 2004).
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Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

La consellera de Presidència i Esports, durant el seu viatge
a Argentina i Uruguai, no ha mantingut cap contacte amb
representants del Partit Popular.

Ordre de Publicació
Y)

Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

A la pregunta RGE núm. 5605/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socias, relativa a
subvencions al Patronat Joan XXIII de la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).

Ordre de Publicació

Projecte: Condicionament i equipament d'una zona de
treball al centre ocupacional Son Agulló.
Subvenció rebuda: 64.606 euros.
Exercici 2003.

U)
A la pregunta RGE núm. 5438/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a visites a
seus del PP. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).

Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

La consellera de Presidència i Esports, durant el seu viatge
a Argentina i Uruguai, no ha visitat cap seu del Partit Popular.
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 5621/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a captació
d'empreses al Parc Bit. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del
2004).

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 5439/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a director
general de Joventut. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del
2004).
El motiu que viatgessin, la Sra. Contestí i el Sr. Contestí,
directora general de Cooperació i director general de Relacions
Institucionals del Govern de les Illes Balears, respectivament,
era el de donar suport a la consellera durant el viatge.
El director general de Joventut no va poder viatjar per
problemes d'agenda.
Palma, 30 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm . 5440/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
participants en el viatge a Argentina i Uruguai. (BOPIB núm.
53 de 17 de setembre del 2004).
Els càrrecs públics que acompanyaren la consellera de
Presidència i Esports varen ser el director general de Relacions
Institucionals, la directora general de Cooperació, el cap de
gabinet, 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.

Les empreses que s'han compromès a ubicar-se en el Parc
Bit són les següents: SM2 Baleares SA, Viajes Iberojet SA i
Toolfactory SL; i Inestur, que ja estava compromesa en data
anterior.
Les empreses que s'han compromès a data d'avui són:
Globalia, Gabinete de Asesoramiento Científico Técnico,
Centre d'Art Sa Nau, Ibitec, Mokuto, TAGrv, Bitel, Estudio
Tamarell Negre i Fill GAP.
Palma, 4 de novembre del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís A. Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 5863/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a dos
professors per aula per castellà/català, criteris de selecció de
centres pilot. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).
La referència que feu als criteris de selecció de "dos
professors per aula en els centres pilot" té un plantejament
erroni, atès que en cap moment l'Ordre de 20 de setembre de
2004, que regula el dret de les famílies a triar el primer
ensenyament, publicada per aquesta conselleria d'Educació i
Cultura, no parla de l'existència de dos mestres per aula, un per
a català i un altre per a castellà, sinó que són els mateixos
centres, dins el marc de la pròpia autonomia organitzativa i
pedagògica, els que decideixen com s'ha de dur a terme les
mesures a què fa referència l'ordre esmentada, d'acord amb les
característiques pròpies i els respectius projectes educatius.

2316

BOPIB núm. 66 - 22 de desembre del 2004

Pel que fa als criteris de selecció dels centres, es va tenir en
compte l'interès que en diverses reunions i entrevistes
realitzades durant els mesos d'agost i setembre alguns directors,
tant de centres públics com de concertats, manifestaren el bon
acolliment que tendria als seus centres un programa d'aquestes
característiques. Per part de la conselleria es va posar èmfasi en
el fet que hi hagués una ponderació entre centres públics i
concertats. Inicialment s'escolliren centres de Palma per la
facilitat de coordinació i seguiment del programa, si bé també
s'hi afegiren dos centres d'Eivissa.
Volem remarcar que és un programa obert, la qual cosa vol
dir que s'hi podran afegir altres centres de les Illes.
Palma, 16 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 5909/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
nous assessors de la Direcció G eneral d'Orientació i
Innovació. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre del 2004).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 5912/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a pla
d'eliminació de passos a nivell. (BOPIB núm. 55 d'1 d'octubre
del 2004).
El Pla sectorial de transport de les Illes Balears ha previst
diverses actuacions entre els anys 2005 i 2012 per aconseguir
la supressió de la majoria de passos al mateix nivell, construint
passos a diferent nivell per solucionar les comunicacions de
vehicles i persones entre ambdós costats de la via.
El calendari d'actuacions en curs és el següent:
1. Projecte de pas superior sobre el Camí d'en Maiol, supressió
de pas a nivell sobre línia fèrria.
Data d'adjudicació: 15-11-2004.
Termini d'execució; 3,5 mesos.
2. Projecte de remodelació del pas elevat de la via fèrria d'SFM
en l'encreuament amb el carrer Greco.
Data d'adjudicació: 15-11-2004.
Termini d'execució: 2 mesos.
3. Projecte de supressió de pas a nivell es Caulls i adequació de
l'entorn urbà de l'estació de Marratxí.
Data d'adjudicació: 15-11-2004.
Termini d'execució: 10 mesos.
4. Projecte de supressió de pas a nivell de la línia fèrria Palma.Inca en el TM de Marratxí; p.k. 10+920 (Son Sureda), 11+530
(Sa Bomba) i 12+160.

Data d'adjudicació: 15-11-2004.
Termini d'execució: 3 mesos.
5. Projecte de reordenació de l'estació d'Inca i el seu entorn.
Data d'adjudicació: 15-11-2004.
Termini d'execució: 6 mesos.
6. Projecte de pas inferior de comunicació dels camps de futbol
del Constància i de La Salle.
Data d'adjudicació: 15-11-2004.
Termini d'execució: 2,5 mesos.
7. Projecte de pas inferior baix FFCC a l'avinguda Germanies,
TM d'Inca.
Data d'aprovació Consell de Govern: 26-11-2004.
Declaració d'urgent ocupació: 26-11-2004.
En tràmit de licitació.
8. Projecte de supressió de pas a nivell a Manacor. Pas inferior
i reordenació del seu entorn urbà.
Signatura del conveni amb el consorci Mirall-Manacor: 15-112004.
9. Projecte de substitució de la passarelAla per a vianants en el
p.k. 28+100 del TM d'Inca.
Signatura del conveni de finançament amb l'Ajuntament d'Inca:
16-9-2004.
Palma, 29 de novembre del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 5981/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions davant la denúncia contra l'aportació ilAlegal
d'arena a Cala d'Hort a Eivissa. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).
El Servei de Residus ha instat actuacions preliminars per a
l'inici de l'expedient sancionador contra l'empresa de transports
responsable dels abocaments de residus de demolició i
construcció dins l'àmbit esmentat, independentment dels altres
expedients que s'han incoat des d'aquesta conselleria de Medi
Ambient.
Palma, 2 de novembre del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 6001/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a solAlicituds de
subvencions resoltes d'educació familiar i atenció de famílies
desfavorides i en situació de risc. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).
24 solAlicituds.
Palma, 15 de novembre del 2004.
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La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 6003/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a solAlicituds de
subvencions resoltes de persones amb discapacitat. (BOPIB
núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).
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Palma, 15 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 6076/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
expedients sancionadors al sector comerç. (BOPIB núm. 56 de
8 d'octubre del 2004).

9 solAlicituds.
Palma, 15 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 6004/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat M iquel Ramon i Juan, relativa a solAlicituds de
subvencions d'educació familiar i atenció de famílies
desfavorides i en situació de risc. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).
24 solAlicituds.
Palma, 15 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 6010/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a institucions i
entitats beneficiàries d'educació familiar i atenció de famílies
desfavorides i en situació de risc. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).
Ajuntament d'Alaior.
Ajuntament d'Alcúdia.
Ajuntament d'Artà.
Ajuntament de Calvià.
Ajuntament de Ciutadella.
Ajuntament de Felanitx.
Ajuntament de Formentera.
Ajuntament d'Eivissa.
Ajuntament d'Inca.
Ajuntament de Maó.
Ajuntament de Manacor.
Mancomunitat des Pla.
Mancomunitat des Raiguer.
Ajuntament de Marratxí.
Ajuntament de Palma.
Ajuntament de Pollença.
Ajuntament de Sa Pobla.
Ajuntament de Sant Joan de Labritja.
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Ajuntament de Santanyí.
Ajuntament de Son Servera.

En les dades compreses entre l'1 de juliol del 2003 i el 31
d'agost del 2004, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
ha iniciat els expedients sancionadors en matèria de comerç que
a continuació es detallen:
- Exp. SC 14/2003: Cortefiel SA.
- Exp. SC 15/2003: Creasel SL.
- Exp. SC 16/2003: H K Newyorker Jeans SL.
- Exp. SC 17/2003: Grupo Gotiasa SL.
- Exp. SC. 18/2003: Sol Melià SA.
- Exp. SC 20/2003: Centros Comerciales Carrefour SA.
- Exp. SC 01/2004: Cortefiel SA.
- Exp. SC 02/2004: Centros Comerciales Carrefour SA.
- Exp. SC 03/2004: Banco Santander Central Hispano SA.
- Exp. SC.04/2004: Caja de Pensiones y Ahorro de
Barcelona "La Caixa".
- Exp. SC 05/2004: Supermercado Prohens SL.
- Exp. SC 06/2004: Supermercados Cidón SL.
- Exp. SC 07/2004: El Corte Inglés SA.
- Exp. SC 08/2004: The Teak Garden Furniture Company
SL.
- Exp. SC 09/2004: Quiral SA.
- Exp. SC 10/2004: Stradivarius España SA.
- Exp. SC 11/2004: Pull&Bear España SA.
- Exp. SC 12/2004: Kiddy's Class España SA.
- Exp. SC 13/2004: Toys 'R' Us Iberia SA.
- Exp. SC 14/2004: Creasel SL.
- Exp. SC 15/2004: Cortefiel SA.
- Exp. SC 16/2004: Stradivarius España SA.
- Exp. SC 17/2004: Phone W arehouse SL.
- Exp. SC 18/2004: Golden Retail SL.
- Exp. SC 19/2004: Fuster y Oliver CB.
- Exp. SC 20/2004: Martínez Serveis Marketing Group SL
Uni.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 6077/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
expedients sancionadors al sector comerç amb sanció. (BOPIB
núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).
Els expedients sancionadors en matèria de comerç que va
iniciar la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia en les
dates compreses entre l'1 de juliol del 2003 i el 31 d'agost del
2004 que han conclòs amb sanció són els següents:

2318
-

BOPIB núm. 66 - 22 de desembre del 2004
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.

SC 14/2003: Cortefiel SA.
SC 15/2003: Creasel SL.
SC 16/2003: H K Newyorker Jeans SL.
SC 17/2003: Grupo Gotiasa SL.
SC. 18/2003: Sol Melià SA.
SC 20/2003: Centros Comerciales Carrefour SA.
SC 01/2004: Cortefiel SA.
SC 06/2004: Supermercados Cidón SL.

Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 6078/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
establiments del sector comerç sancionats. (BOPIB núm. 56 de
8 d'octubre del 2004).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AL)
A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir, RGE núm. 6080/04 a 6084/04, relatives a llista
d'espera quirúrgica; 6085/04 a 6089/04, relatives a llista
d'espera a consulta; 6090/04 a 6094/04, relatives a llista
d'espera de proves diagnòstiques; 6096/04 a 6100/04, relatives
a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,
Manacor, Can Misses i Verge del Toro; i 6110/04 a 6114/04,
relatives a llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son
Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verger del Toro. (BOPIB núm.
56 de 8 d'octubre del 2004).
Adjunt us tramet el quadre de comandaments del mes de
setembre.
Palma, 16 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
El quadre adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AM )
A la pregunta RGE núm. 6095/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).
Primària Mallorca: setembre 2004, 9.710.207,72; genersetembre 2004, 87.208.339,24.
Hospital Son Dureta: setembre 2004, 926.088,41; genersetembre 2004, 8.025.624,39.
Hospital de Manacor: setembre 2004, 226.332,04; genersetembre 2004, 2.002.033,73.

Hospital Son Llàtzer: setembre 2004, 479.233,14; genersetembre 2004, 4.125.539,73.
Complex Hospitalari: setembre 2004, 18.425,85; genersetembre 2004, 136.247,96.
Especialitz. Mallorca: setembre 2004, 1.650.079,45; genersetembre 2004, 14.289.445,81.
Àrea de Mallorca: setembre 2004, 11.360.287,17; genersetembre 2004, 101.497.785,05.
Primària Menorca: setembre 2004, 935.381,04; genersetembre 2004, 8.573.364,18.
Especialitzada Menorca: setembre 2004, 173.681,15; genersetembre 2004, 1.705.739,85.
Àrea de Menorca: setembre 2004, 1.109.062,19; genersetembre 2004, 10.279.104,03.
Primària Eivissa: setembre 2004, 974.823,49; genersetembre 2004, 8.571.181,26.
Especialitzada Eivissa: setembre 2004, 237.237,03; genersetembre 2004, 2.023.513,26.
Àrea d'Eivissa: setembre 2004, 1.212.096,52; genersetembre 2004, 10.594.694,52.
Primària ib-salut: setembre 2004, 11.620.412,24; genersetembre 2004, 104.352.884,69.
Especialitzada ib-salut: setembre 2004, 2.061.033,64;
gener-setembre 2004, 18.018.698,91.
Total ib-salut: setembre 2004, 13.681.445,88; genersetembre 2004, 122.371.583,60.
Palma, 26 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 6241/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa al Sr. Bartomeu Cifre
Ochogavia. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
El Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia va cessar en el lloc de
feina de tècnic en agricultura (sa Pobla), i va perdre la seva
condició de funcionari interí dia 10 d'octubre del 2004.
Palma, 30 de novembre del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
AO)
A les preguntes RGE núm. 6266/04 i 6267/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
consell d'administració de la televisió autonòmica i propostes
del Govern a la Conferència de presidents autonòmics.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
El Govern manté el seu interès i la seva voluntat perquè es
produeixi un ampli consens parlamentari pel que fa al consell
d'administració de la televisió autonòmica, i reitera el seu
oferiment a totes les forces polítiques a participar en aquest
consell d'administració, que és l'òrgan i l'àmbit on s'han de
veure i debatre els assumptes relacionats amb la televisió
autonòmica i el seu paper vertebrador de la comunitat
autònoma.
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Palma, 20 d'octubre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la pregunta RGE núm. 6271/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de
cada equipament de l'equip ciclista. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació

El preu unitari per a cada un dels equipaments és de 58,176
euros.

AP)
A la pregunta RGE núm. 6268/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències
als consells insulars. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).
El Govern estudiarà quines matèries o aspectes del medi
ambient són susceptibles de ser transferits als consells insulars,
amb els criteris d'augmentar l'eficiència i apropar
l'administració als ciutadans.

Palma, 20 d'octubre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 6269/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a promoció
turística. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Les competències en matèria de promoció turística exterior
no han estat transferides mai per part de l'Estat espanyol.
Malgrat això, i amb la voluntat de diferenciar la promoció de
les distintes illes, es constituiran consorcis insulars de promoció
on està previst que s'integrin els consells insulars, els
ajuntaments interessats i la iniciativa privada
Palma, 25 d'octubre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 6270/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a traspàs de
competències i descentralització. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
La definició de "traspàs de competències" i
"descentralització administrativa" no és una qüestió opinable,
que depengui de la voluntat del Govern, sinó que es tracta de
conceptes corresponents al dret administratiu que es
contemplen als manuals i codis corresponents.
Palma, 22 d'octubre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AS)

Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 6272/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
equipaments de l'equip ciclista comprats pel Govern. (BOPIB
núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
S'han adquirit 200 equipaments.
Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 6273/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a costs de
tots els equipaments de l'equip ciclista. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
El cost total dels equipaments ha estat d'11.635,20 euros.
Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 6274/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a criteris de
repartiment dels equipaments de l'equip ciclista. (BOPIB núm.
57 de 15 d'octubre del 2004).
El criteri de repartiment ha estat per atenció protocolAlària
del president del Govern de les Illes Balears.
Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)
A les preguntes RGE núm. 6275/04, 6276/04 i 6277/04,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a esdeveniments esportius de nivell per a
l'exercici 2005, cost dels esdeveniments esportius de nivell per
a l'exercici 2005 i programació d'esdeveniments esportius.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
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Tots els esdeveniments esportius que du a terme la
Conselleria de Presidència i Esports són de nivell.
És per això que, com sempre s'ha fet des de l'inici d'aquesta
legislatura, s'està fent feina amb les solAlicituds rebudes per tal
de poder elaborar un estudi dels esdeveniments esportius per
programar un calendari i una proposta d'aportació econòmica
per a l'any 2005.

pista i previsió de despeses per a l'organització del mundial de
ciclisme en pista. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
A dia d'avui no s'han quantificat les despeses que té previst
assumir el Govern de les Illes Balears per a l'organització del
mundial de ciclisme en pista.
Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 6278/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a eliminació
de la pista d'atletisme de Son Moix. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
L'estadi de Son Moix no és competència del Govern de les
Illes Balears.
Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 6279/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
colAlaboració del Govern en l'eliminació de la pista d'atletisme
de Son Moix. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 6283/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments
de l'equip ciclista. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
El Govern de les Illes Balears ha fet una aportació de 5
milions d'euros a la Fundació Illesport per al patrocini de
l'equip ciclista.
Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 6284/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a partides
pressupostàries on s'han carregat els pagaments a l'equip
ciclista. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
La partida pressupostària és la número 23301.457A01.00.

No.
Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 6280/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a mundial
de ciclisme en pista. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).
558.200 euros.
Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)
A les preguntes RGE núm. 6281/04 i 6282/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a despeses per a l'organització del mundial de ciclisme en

Palma, 18 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 6285/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a quantitat
màxima destinada a l'equip ciclista. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
El Govern de les Illes Balears a l'exercici 2005 dotarà la
Fundació Illesport de 6 milions d'euros per al patrocini de
l'equip ciclista.
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 6286/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a llocs
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protocolAlàriament destacats per a antics propietaris de
finques. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
L'antic propietari era una persona jurídica i no ocupava cap
lloc als concerts.
Palma, 5 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta RGE núm. 6304/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a fons
executats pel Fons Europeu. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre).
S'adjunta quadre amb els fons certificats per eixos del
període 2000-2003 i la previsió 2004-2006, segons programa
operatiu.

Ordre de Publicació
BG)
A les preguntes RGE núm. 6288/04, 6295/04, 6296/04,
6297/04 i 6298/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Josep Diéguez i Seguí, relatives a ingressos anuals, cost anual
per contractació d'artistes, cost anual per prestació de servei,
cost anual per compra de mercaderies i cost de personal del
complex Costa Nord. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).
A causa del fet que encara no ha passat un any des que el
Govern de les Illes Balears s'encarrega de l'explotació del
centre cultural Costa Nord, no es pot donar resposta a les seves
preguntes.
Palma, 17 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BH)
A la pregunta RGE núm. 6293/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a lloc que
ocupa l'antic propietari del complex Costa Nord als concerts.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
L'antic propietari era una persona jurídica i no ocupava cap
lloc als concerts.
Palma, 5 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BI)
A la pregunta RGE núm. 6303/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
colAlaboracions del Sr. Michael Douglas amb el Govern.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Les actuacions s'aniran concretant, segons les necessitats
del Govern i la disponibilitat del Sr. Douglas. En un principi es
preveu, entre d'altres, la seva assistència a una de les fires
internacionals més importants, així com al centre cultural Costa
Nord.
Palma, 5 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:

No obstant, les xifres que s'han pagat amb càrrec a les
partides del Fons Social Europeu als anys 2000-2003,
corresponen al següent detall:
Import pagats amb Fons Socials Europeus:
Any

Total

2000
2001
2002
2003

11.446.970,23
13.152.124,35
19.874.613,75
21.299.452,98

Total:

65.773.161,31 euros.

euros.
euros.
euros.
euros.

Per tot això, les actuacions que es certifiquen durant el
2004-2006, són accions que en gran part ja s'han dut a terme.
Palma, 5 de novembre de 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet Sintes.
Els quadres que s'esmenten a la resposta queden dipositats
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BK)
A la pregunta RGE núm. 6307/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació de
llocs de feina. (BOPIB núm. 53 de 17 de setembre del 2004).
S'adjunta la relació facilitada pel Servei de Registre de
Personal de la Direcció General de Funció Pública, nominal de
tots els canvis d'RPT realitzats per la Conselleria d'Interior des
del 3 de juliol del 2003 fins al 5 d'octubre del 2004, amb
indicació de la data i el número del BOIB, així com de la
pàgina i del número de la disposició.
Marratxí, 24 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BL)
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A la pregunta RGE núm. 6318/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
contradiccions entre respostes a preguntes escrites. (BOPIB
núm. 53 de 17 de setembre del 2004).
Tal i com es va contestar a la Pregunta RGEP 4971/04, la
gratuïtat o no dels cursos que s'imparteixen a l'EBAP ve
establerta a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, modificada per la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública.
Marratxí, 23 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BM )
A la pregunta RGE núm. 6322/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a exposició
pública dels plans especials. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre).
La inconcreció i indefinició de la pregunta fa que no sigui
possible articular una resposta adequada.
Palma, 20 d'octubre de 2004.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BN)
A la pregunta RGE núm. 6346/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol , relativa a orientadors
per a les oficines del SOIB. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre).
A instàncies del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, la
Conselleria d'Interior, ha contractat un total de 13 orientadors
amb la distribució següent: 2 a cada una de les oficines de
Palma, (ubicades als carrers Miquel Marquès, Tomàs Forteza
i Mateu Enric Lladó), 1 per a l'oficina de Manacor, 1 per a
l'oficina d'Inca, 1 per a l'oficina de Felanitx, 2 per a l'oficina
d'Eivissa i 2 per a les oficines de M enorca (Maó i Ciutadella).
Aquestes persones han estat contractades per un període de
6 mesos amb un contracte eventual i amb càrrec al capítol dels
Pressuposts Generals vigents de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Palma, 20 d'octubre de 2004.
El Conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet Sintes.

Ordre de Publicació
BO)
A la pregunta RGE núm. 6347/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a promoció de
nous jaciments d'ocupació. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre).
La previsió del Govern és convocar ajuts per a projectes
que suposin la creació de nous llocs de feina en els anomenats

nous jaciments d'ocupació dins el primer bimestre de l'any
2005, amb una dotació de 120.000 euros.
Palma, 2 de novembre de 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet Sintes

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 6348/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a cursos per a
dones maltractades. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre).
1. Els cursos van dirigits a dones, en general, aturades o en
actiu, no obstant s'ha prioritzat per accedir a aquests cursos, les
dones víctimes de violència.
2. S'han realitzat 6 cursos a la ciutat de Palma: 1 curs al
Casal de D ones, i els 5 restants a l'IES Son Pacs, 2 cursos a
Inca a l'IES Berenguer d'Anoia, 2 cursos a M anacor a l'IES Na
CamelAla, 1 curs a Ciutadella a l'IES Mª Àngels Cardona, 1 curs
a M aó a la Conselleria de Treball i 2 cursos a Eivissa Blanca
Dona.
3. L'execució es fa directament per l'Institut Balear de la
Dona. Hi ha encara cursos pendents d'executar.
4. El programa realitzat Eix 6: Participació de les dones al
mercat laboral.
5. Auxiliar d'ajuda a domicili matins: 264 hores.
Auxiliar d'ajuda a domicili horabaixa: 264 hores.
Atenció al malalt d'alzheimer: 30 hores.
Habilitats directives a la PIME: 30 hores.
Aspectes comunicatius i lingüístics de la malaltia
d'alzheimer: 30 hores.
Higiene del malalt d'alzheimer: 30 hores.
Estratègies directives. Els sistemes de qualitat en les PIME:
ISO 9001: 2000: 30 hores.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Inca): 50 hores.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Manacor): 50 hores.
Experta en gestió de personal: 40 hores
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Ciutadella): 50 hores.
Habilitats directives en la PIME (Maó): 30 hores.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Eivissa): 50 hores.
Habilitats directives en la PIME (Eivissa): 30 hores.
6. Auxiliar d'ajuda a domicili matins: 23.800,08 euros.
Auxiliar d'ajuda a domicili horabaixa: 23.800,08 euros.
Atenció al malalt d'alzheimer: 3.606,07 euros.
Habilitats directives a la PIME: 3.606,07 euros.
Aspectes comunicatius i lingüístics de la malaltia
d'alzheimer: 3.606,07 euros.
Higiene del malalt d'alzheimer: 3.606,07 hores.
Estratègies directives. Els sistemes de qualitat en les PIME:
ISO 9001: 2000: 3.606,07 euros.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Inca): 6.010,12 euros.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Manacor): 6.010,12 euros.
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Experta en gestió de personal: 4808,10 euros
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Ciutadella): 6.010,12 euros.
Habilitats directives en la PIME (Maó): 3.606,07 hores.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Eivissa): 6.010,12 euros.
Habilitats directives en la PIME (Eivissa): 3.606 hores.
7. Hi assisteixen 14 persones per curs.
8. Auxiliar d'ajuda a domicili matins: 18/10 al 29/12.
Auxiliar d'ajuda a domicili horabaixa: 18/10 al 29/12.
Atenció al malalt d'alzheimer: 08/11 al 19/11.
Habilitats directives a la PIME: 08/11 al 19/11.
Aspectes comunicatius i lingüístics de la malaltia
d'alzheimer: 15/11 al 26/11.
Higiene del malalt d'alzheimer: 09/12 al 20/12.
Estratègies directives. Els sistemes de qualitat en les PIME:
ISO 9001: 2000: 03/11 al 24/11.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Inca): 03/11 al 15/12.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Manacor): 02/11 al 30/11.
Experta en gestió de personal: 03/11 al 02/12.
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Ciutadella): 15/11 al 16/12.
Habilitats directives en la PIM E (M aó): 22/11 al 26/11..
Planificació, creació i desenvolupament d'una empresa
(Eivissa): 02/11 al 30/11.
Habilitats directives en la PIME (Eivissa): 13/12 al 17/12.
Palma, 5 de novembre de 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet Sintes.

Ordre de Publicació
BQ)
A la pregunta RGE núm. 6428/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a inversió en
abonament guarderia. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
Fins a la data de la pregunta s'han pagat abonaments
guarderia per valor de 654.500 euros. a l'illa de Menorca, fins
a la data de la pregunta s'ha pagat pel mateix concepte la
quantitat de 64.800 euros.
Palma, 15 de novembre de 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BR)
A la pregunta RGE núm. 6476/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
memòria Pla Jove 2003. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
L'informe de seguiment de l'any 2003 del Pla estratègic de
joventut del Govern de les Illes Balears 2001-2004 està en
procés d'elaboració, del qual es preveu, posteriorment, informar
la Comissió Interdepartamental per elaborar polítiques de
Joventut.
Palma, 15 de novembre de 2004.
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La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BS)
A la pregunta RGE núm. 6477/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fòrum
de la Joventut. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
La Conselleria de Presidència i Esports té previst posar en
marxa aquest projecte aquest mateix mes de novembre.
Palma, 15 de novembre de 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BT)
A la pregunta RGE núm . 6478/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a nou
Pla Jove. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
La Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la
Direcció General de Joventut, està preparant un nou Pla per als
joves de les Illes Balears -posterior als tràmits parlamentaris
corresponents-, que abasti fins al 2008, per engegar-lo el 2005.
Aquest procés tindrà en compte l'elaboració del document
"Estudi sociològic: anàlisi de la realitat social dels joves de les
Illes Balears", que s'està duent a terme en aquests moments,
amb l'elaboració prèvia d'una enquesta als joves de les illes que
permeti conèixer la seva realitat social i les seves condicions de
vida; l'avaluació final del Pla estratègic de joventut del Govern
de les Illes Balears 2001-2004; la participació d'experts i de
joves, associats o no, mitjançant la creació d'estructures àgils
de participació -Fòrum virtual de la joventut-. Tot això, amb la
intervenció també de la Comissió Interdepartamental ha de
guiar l'elaboració del nou pla, i permetre finalment, elaborar
una llei integral de la joventut.
Palma, 18 de novembre de 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BU)
A la pregunta RGE núm. 6489/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Sr. Julià Mir
Tugores. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
El Sr. Julià M ir Tugores ocupa el lloc de treball següent:
Lloc de feina: assessor tècnic (personal eventual del
gabinet).
Adscripció: orgànica a la Presidència del Govern i
funcional a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Funcions: aquelles que li són encomanades pels titulars dels
òrgans directrius de la Conselleria d'Agricultura i Pesca dins
l'àmbit de la política agrària de les Illes Balears.

2324

BOPIB núm. 66 - 22 de desembre del 2004

Horari: no té horari reglat.
Palma, 4 de novembre de 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
BV)
A la pregunta RGE núm. 6506/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a converses amb
Autocares Florit SL. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
En contestació a la pregunta esmentada, us comunic que
aquesta conselleria no ha mantingut cap conversació amb
l'empresa Autocares Florit SL, per tal que aquesta companyia
es faci càrrec del transport de viatgers des del nou punt
d'arribada del tren a Palma per les obres de soterrament de les
vies, fins al centre de la ciutat i altres llocs.
Palma, 12 de novembre de 2004.
La consellera d'Obres Públiques i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BX)
A la pregunta RGE núm. 6507/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contracte amb
Autocares Florit SL. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).

En contestació a la pregunta esmentada, us comunic que
aquesta conselleria per a la contractació de tot el servei de
transport de viatgers és, com no pot ser d'altra manera, adoptar
un dels sistemes prevists a la Llei d'Ordenació del Transport
Terrestre i la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Palma, 12 de novembre de 2004.
La consellera d'Obres Públiques i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González

Ordre de Publicació
CA)
A la pregunta RGE núm. 6510/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a noves línies de
transport regular de viatgers. (BOPIB núm. 58 de 22
d'octubre).
En contestació a la pregunta esmentada, us comunic que
aquesta conselleria no té previst un mapa d'ampliació de les
concessions de servei públic amb cap destinatari per endavant,
com no pot ser d'altra manera, dins l'àmbit del compliment
escrupolós dels principis de publicitat, concurrència i
transparència en els concursos de servei públic que preveu la
vigent Llei d'Ordenació de Transport Terrestre i tota la
normativa reglamentària vigent.
Palma, 12 de novembre de 2004.
La consellera d'Obres Públiques i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

No, no ho té previst.
Palma, 12 de novembre de 2004.
La consellera d'Obres Públiques i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BY)
A la pregunta RGE núm. 6508/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a negociacions
amb Autocares Florit SL. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
En contestació a la pregunta esmentada, us comunic que
aquesta conselleria no ha fet cap negociació amb l'empresa
Autocares Florit SL, per tal que aquesta companyia es faci
càrrec del transport de viatgers des del nou punt d'arribada del
tren a Palma per les obres de soterrament de les vies, fins al
centre de la ciutat i altres llocs.
Palma, 12 de novembre de 2004.
La consellera d'Obres Públiques i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González

Ordre de Publicació
BZ)
A la pregunta RGE núm. 6509/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a sistema de
transport de viatgers previst per la Conselleria d'Obres
Públiques. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).

Ordre de Publicació
CB)
A la pregunta RGE núm. 6512/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a estudis de
direcció hotelera. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
En l'actualitat des de l'Escola d'Hoteleria s'implanten cursos
d'especialització i, amb relació a l'especialitat de direcció
hotelera internacional, el Consorci de l'Escola d'Hoteleria
determinarà el moment oportú per a la seva implantació
d'aquesta especialitat.
Palma, 11 de novembre de 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CC)
A la pregunta RGE núm. 6513/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a fase
d'execució de projectes finançats amb l'ecotaxa. (BOPIB núm.
58 de 22 d'octubre).
Els projectes aprovats i finançats amb els fons de l'ecotaxa
a Eivissa i Formentera es troben de la manera següent:
1. Rehabilitació de Can Portmany.
Durant aquest mes de novembre el Servei Tècnics de la
Conselleria de Turisme-INESTUR ha iniciat la redacció d'un
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projecte bàsic i d'execució per destinar l'edifici a un centre
cultural.
2. Rehabilitació de la casa del rector de Sant Francesc de
s'Estany.
Projecte bàsic i d'execució redactat per l'empresa
TRAGSATEC per destinar l'edifici a centre d'interpretació de
la natural (integrat dins la reserva natural de ses Salines
d'Eivissa i Formentera, Sant Josep de sa Talaia).
3. Esponjament Cala d'en Serra.
Iniciat l'expedient de compra.
Palma, 12 de novembre de 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CD)
A la pregunta RGE núm. 6514/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes
no iniciats. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
Els projectes no iniciats a Eivissa i Formentera són els
següents:
1. Rehabilitació de Can Portmany.
Durant aquest mes de novembre el Servei Tècnics de la
Conselleria de Turisme-INESTUR ha iniciat la redacció d'un
projecte bàsic i d'execució per destinar l'edifici a un centre
cultural.
2. Rehabilitació de la casa del rector de Sant Francesc de
s'Estany.
Projecte bàsic i d'execució redactat per l'empresa
TRAGSATEC per destinar l'edifici a centre d'interpretació de
la natural (integrat dins la reserva natural de ses Salines
d'Eivissa i Formentera, Sant Josep de sa Talaia).
3. Esponjament Cala d'en Serra.
Iniciat l'expedient de compra.
Palma, 16 de novembre de 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CE)
A la pregunta RGE núm. 6516/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
subvencions de la Direcció General de Menors i Família.
(BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
Fins el dia 27-10-04 les subvencions concedides per la
Direcció General de Menors i Família són:
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

d'Alaior: 12.835,21 euros.
d'Alcúdia: 10.740,86 euros.
d'Artà: 12.385,21 euros.
de Calvià: 14.929,55 euros.
de Ciutadella: 10.740,86 euros.
de Felanitx: 12.835,21 euros.
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Ajuntament de Formentera: 8.646,52 euros.
Ajuntament d'Eivissa: 17.023,90 euros.
Ajuntament d'Inca: 17.023,90 euros.
Ajuntament de M aó: 14.929,55 euros.
Ajuntament de M anacor: 17.023,90 euros.
Mancomunitat del Pla: 12.835,21 euros.
Mancomunitat del Raiguer: 10.740,86 euros.
Ajuntament de M arratxí: 12.000 euros.
Ajuntament de Palma: 19.118,24 euros.
Ajuntament de Pollença: 14.929,55 euros.
Ajuntament de Sa Pobla: 14.929,55 euros.
Ajuntament de Sant Joan de Llabritja: 7.480,08 euros.
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany: 17.023,90 euros.
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardessar: 8.646,52 euros.
Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu: 17.023,90 euros.
Ajuntament de Santanyí: 6.552,17 euros.
Ajuntament de Son Servera: 10.740,86 euros.
Palma, 15 de novembre de 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver

Ordre de Publicació
CF)
A la pregunta RGE núm. 6517/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a Pla director
d'economia social. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
La previsió del Govern és iniciar les negociacions amb el
sector a final d'enguany, per tal que, a partir del contingut de
l'anterior, millorar-lo i establir el que serà el contingut del nou
pla amb el consens de totes les parts implicades.
Palma, 2 de novembre de 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet Sintes

Ordre de Publicació
CG)
A la pregunta RGE núm. 6519/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a Pla director
d'economia social. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
En relació a les propostes de resolució aprovades pel
Parlament que s'indiquen a la pregunta, el Govern de les Illes
Balears ha portat, o està portant a terme les següents
actuacions:
1. "A promocionar i fomentar la participació del món
empresarial en els àmbits de recerca i innovació".
En el marc d'aquesta resolució, s'han portat i s'estan portant
a terme moltes actuacions. A continuació es fa una relació
indicativa de les mateixes: Xarxa d'antenistes tecnològics (amb
diversos punts institucionals d'informació, amb la colAlaboració
de les cambres de comerç, patronals, UIB, Centre Balears a
Europa, centres tecnològics, etcètera); diagnòstics tecnològics
gratuïts a 146 empreses, diagnòstics sectorials a "meses"
sectorials per promoure projectes de R+D+I, diagnòstics a
centres tecnològics, incubadora d'empreses del parc BIT,
publicació d'una guia d'incentius fiscals per activitats R+D+I,
manual de creació de noves empreses, concurs d'innovació per
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fomentar la creació d'iniciatives innovadores en el teixit
empresarial, celebració del I Setmanari Internacional
d'Innovació en Turisme, de la III Fira de la Ciència, de la I
Jornada de Finançament Empresarial i de les Jornades de
Noves Tecnologies a Menorca.
2. "Que en el termini de sis mesos iniciï una campanya de
difusió i potenciació de la formació professional reglada".
En el marc d'aquesta resolució, s'han portat a terme i s'estan
portant a terme moltes actuacions. A continuació es fa una
relació indicativa de les mateixes: Conveni amb el SOIB (a 4
oficines s'informa sobre formació professional i es realitzen
tasques d'assessorament i orientació), participació a fires,
visites d'empresaris a instituts d'ensenyament secundari,
convenis amb la UIB per la correspondència dels estudis, amb
l'Institut de Desenvolupament Industrial (IDI) per a la millora
dels coneixements sobre la qualitat, amb les cambres de
comerç, CAEB I PIMEB per a les accions conjuntes de
divulgació, promoció i millora de la Formació Professional,
amb el BBVA per a la convocatòria de premis, amb la
Fundació Sa Nostra per regular l'ús de la finca de Sa Canova,
amb GESMA per a les activitats formatives, amb els consells
d'Eivissa i Formentera i Menorca, per a la realització de
mostres i accions de difusió, amb diverses conselleries per a
diverses activitats formatives; celebració de diverses jornades
i seminaris, estades a empreses per part del professorat, premis
extraordinaris de Formació Professional, publicacions a
diferents mitjans de comunicació.

Ordre de Publicació
CH)
A la pregunta RGE núm. 6520/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a subvenció a
l'Ajuntament d'Inca. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre).
Per resolució núm. 1576, de dia 30 de gener de 2004 (BOIB
núm. 18, de 5-2-04), del conseller de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears, es convoquen ajudes
per al sector del comerç i dels serveis, dictada d'acord amb les
bases reguladores aprovades per ordre de 6 de març de 2003,
en desenvolupament de la Llei 5/2002, de 15 de juny de
subvencions. En base al programa construcció, renovació i
adequació dels equipaments comercials, millora i
racionalització de la distribució comercial, es van aprovar les
següents ajudes econòmiques, article 1.a.).
A l'Ajuntament d'Inca se li han aprovat les següents
subvencions:
-Subvenció de 1.650.000 euros a l'Ajuntament d'Inca, per
a la demolició i construcció del nou Mercat Municipal, d'acord
amb l'article 7.a).1 de l'esmentada resolució.
-Subvenció de 600.000 euros a l'Ajuntament d'Inca per a la
urbanització i reforma de la Plaça del Mercat i carrers
comercials adjacents, d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada
resolució.
Palma, 10 de novembre de 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

3. "Anar incrementant la dotació pressupostària del Fons de
Cooperació Municipal i escoltar l'opinió de les federacions i
associacions d'entitats locals".

Ordre de Publicació
La dotació de l'any 2003 va ser de 6.010.121 euros i la
dotació de l'any 2004 de 6.645.624 euros, la qual cosa suposa
un increment de 635.503 euros (un 10,57%). En aquesta
matèria la Conselleria d'Interior ha escoltat, consultat i tingut
en compte en tot moment l'opinió dels ajuntaments i de les
federacions i associacions d'entitats locals.
4. "Desenvolupar el Pla d'immigració que fou aprovat per
unanimitat de la cambra".
Des de la Conselleria de Presidència i Esports s'està donant
suport i impuls al Fòrum de la Immigració, s'estan donant
serveis de suport especialitzats a la xarxa d'atenció primària
(informació, orientació i assessorament), s'està donant servei
per afavorir l'accés dels immigrants a l'habitatge, s'han posat en
marxa programes de formació dins els FSE i s'ha potenciat la
figura dels mediadors interculturals.
5. "A posar en marxa un pla de sensibilització de la
població cap a la violència domèstica".
Des de l'Institut de la Dona s'estan portant a terme diverses
actuacions de sensibilització (jornades, seminaris, exposicions,
etcètera).
Palma, 8 de novembre de 2004.
La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut

CI)
A la pregunta RGE núm. 5005/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
Son Dureta. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).
La resposta a aquesta pregunta d'inclou en el quadre de
comandaments de l'ib-salut, amb el qual contestàvem la
pregunta parlamentària 4975/04 i altres.
Palma, 1 de desembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CJ)
A la pregunta RGE núm. 5433/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a doblers en
efectiu donats a Argentina i Uruguai. (BOPIB núm. 53 de 17
de setembre del 2004).
La quantitat de doblers donada en efectiu va ser de
20.999,08 euros, dels quals es reintegraren 12.774,91 euros.
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
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CK)
A la pregunta RGE núm. 5606/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
oferiment als centres 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).
A diferents centres de les Illes, tant públics com concertats,
i els més interessats foren seleccionats.
Centres que el curs 2004-2005 apliquen l'ordre del primer
ensenyament:
1. Codi 07012895, CP Son RulAlan, Palma. Tel.: 971472202.
2. Codi 07002804, CP La Soledat, Palma. Tel. 971274929.
3. Codi 07003791, CP Máximo Alomar, Palma. 971455075.
4. Codi 07002853, CP Santa Isabel, Palma. Tel. 971273697.
5. Codi 07002841, CP Rei Jaume I, Palma. Tel. 971731339.
6. Codi 07003687, CC La Consolació, Palma. Tel. 971474526.
7. Codi 07003675, CC Sagrat Cor, Palma. Tel. 971734645.
8. Codi 07003456, CC Balmes, Palma. Tel. 971242700.
9. Codi 07003699, CC Juan de la Cierva, Palma. 971477293.
10. Codi 07004795, CP Es Vedrà, Sant Josep-Eivissa, Tel.
971341629.
11. Codi 07004680, CP Can Coix, Sant Antoni-Eivissa. Tel.
971344768.
Palma, 9 de novembre del 2004.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
CL)
A la pregunta RGE núm. 6064/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversió en
infraestructures entre el 1988 i el 2002. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).
El Govern de les Illes Balears lamenta profundament que
les Illes Balears siguin una de les comunitats autònomes amb
menor inversió en infraestructures durant el període 1988-2002
per part del Ministeri de Foment.
No obstant això, el Govern de les Illes Balears es congratula
i valora molt positivament el notable augment inversor realitzat
pel Ministeri de Foment en els darrers anys, tendència que,
desgraciadament, en els anys 2004 i 2005 no només queda
frenada, sinó que decau estrepitosament i injustament, cosa que
perjudica greument tots els ciutadans de la nostra comunitat
autònoma.
Palma, 3 de desembre del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CM)
A la pregunta RGE núm. 6316/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a factures
del dispositiu d'ajuda a Galícia. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
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Aquesta pregunta ja fou contestada mitjançant la resposta
a la pregunta 4709/04.
Marratxí, 29 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CN)
A la pregunta RGE núm. 6317/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a alts
càrrecs. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
La naturalesa dels llocs de treball de caps de departament
i de servei ve definida a la Relació de llocs de treball de la
comunitat autònoma, d'acord amb allò que preveu l'article 6 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Marratxí, 29 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CO)
A la pregunta RGE núm. 6338/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a lliurament
de diplomes de la Xunta de Galícia. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
A la resposta feta a la pregunta 3751/04 hi figura el motiu
pel qual es va realitzar l'esmentada resposta.
Marratxí, 30 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CP)
A la pregunta RGE núm. 6521/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a subvencions
a altres ajuntaments (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del
2004).
Per resolució de dia 30 de gener de 2004 es convoquen
ajudes per al sector del comerç i dels serveis, dictada d'acord
amb les bases reguladores aprovades per ordre de 6 de març de
2003. En base al programa construcció, renovació i adequació
dels equipaments comercials, millora i realització de la
distribució comercial, es van aprovar les següents ajudes
econòmiques:
-Subvenció de 1.650.000 euros a l'Ajuntament d'Inca per a
la demolició i construcció del nou mercat municipal, d'acord
amb l'article 7.a).1 de l'esmentada resolució. Aquesta subvenció
representa la quantia màxima possible i suposa menys del 75%
de la inversió proposta.
-Subvenció de 600.000 euros a l'Ajuntament d'Inca per a la
urbanització i reforma de la Plaça del mercat i carrers
adjacents, d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució.
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Aquesta subvenció representa la quantia màxima possible i
suposa menys del 40% de la inversió proposta.

l'Avinguda Plata de Palmanova, d'acord amb l'article 7.c) de
l'esmentada resolució. Aquesta subvenció representa el 40% de
la inversió proposta.

-Subvenció de 600.000 euros a l'Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany per a l'execució d'obres i instalAlacions del carrer
Ample, d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució.
Aquesta subvenció representa la quantia màxima possible i
suposa menys del 75% de la inversió proposta.

-Subvenció de 100.000 euros a l'Ajuntament de Sineu per
a la reforma d'una part del mercat de Sineu, d'acord amb
l'article 7.d) de l'esmentada resolució. Aquesta subvenció
representa la quantia màxima i el 50% de la inversió proposta.

-Subvenció de 600.000 euros a l'Ajuntament de Sa Pobla
per a la remodelació i vianització de diversos carrers
comercials, d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució.
Aquesta subvenció representa la quantia màxima possible i
suposa menys del 75% de la inversió proposta.

-Subvenció de 150.000 euros a l'Ajuntament de Sóller, per
a la remodelació i adequació de Mercat Municipal Cobert,
d'acord amb article 7.a)3. de l'esmentada resolució. Aquesta
subvenció representa la quantia màxima i suposa menys del
40% de la inversió proposta.

-Subvenció de 151.000 euros a l'Ajuntament de M ancor de
la Vall per a obres de millorament de carrers comercials,
d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Aquesta
subvenció representa el 75% de la inversió proposta.

-Subvenció de 600.000 euros a l'Ajuntament de Ciutadella
per a la millores del centre comercial del casc antic, d'acord
amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Aquesta subvenció
representa la quantia màxima i suposa menys del 75% de la
inversió proposta.

-Subvenció de 82.346,15 euros a l'Ajuntament de Felanitx
per a reformes i millora de l'edifici del mercat municipal,
d'acord amb l'article 7.a)1. de l'esmentada resolució. Aquesta
subvenció representa el 75% de la inversió proposta.
-Subvenció de 65.124,43 euros a l'Ajuntament de Felanitx
per a la reforma de la Plaça del Comerç de Porto Colom,
d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Aquesta
subvenció representa el 75% de la inversió proposta.
-Subvenció de 569.083,19 euros a l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí per a l'ordenació de la Plaça dels Hostals,
d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Aquesta
subvenció representa el 75% de la inversió proposta.
-Subvenció de 488.941,22 euros a l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu per a la vianització del carrer Sant Vicenç,
d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Aquesta
subvenció representa el 75% de la inversió proposta.
-Subvenció de 128.847 euros a l'Ajuntament de Selva per
a la vianització del Puig de Selva, d'acord amb l'article 7.c) de
l'esmentada resolució. Aquesta subvenció representa el 75% de
la inversió proposta.
-Subvenció de 100.063,50 euros a l'Ajuntament de Porreres
per a l'empedrat del carrer Almoina i mobiliari urbà, d'acord
amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Aquesta subvenció
representa el 75% de la inversió proposta.
-Subvenció de 600.000 euros a l'Ajuntament de Porreres per
al soterrament circulació i aparcaments Plaça de la Vila i
Avinguda Campins, d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada
resolució. Aquesta subvenció representa la quantia màxima i
suposa menys del 75% de la inversió proposta.
-Subvenció de 179.937,50 euros a l'Ajuntament de Ses
Salines, per al projecte d'arbrat i enllumenat públic de
l'Avinguda Francesc de Borja Moll, d'acord amb l'article 7.c)
de l'esmentada resolució. Aquesta subvenció representa el 75%
de la inversió proposta.
-Subvenció de 288,485,83 euros a l'Ajuntament de Calvià,
per a la rehabilitació, regeneració i modernització de

-Subvenció de 185.322,18 euros a l'Ajuntament de Petra per
a l'empedrat i vianització d'un tram dels carrers Sol i Hospital,
d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Aquesta
subvenció representa el 75% de la inversió proposta.
Palma, 10 de novembre del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan Cardona.

Ordre de Publicació
CQ)
A la pregunta RGE núm. 6525/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Comissió
Assessora de Reforma de l'Estatut. (BOPIB núm. 58 de 22
d'octubre del 2004).
El Govern nomenarà els membres que li correspon a la
Comissió Assessora per a la reforma de l'Estatut d'Autonomia,
tenint en compte la seva preparació, capacitat i experiència, tal
i com es suposa que faran la resta de grups o entitats que
també poden nomenar algun altre membre.
Palma, 29 d'octubre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals :
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CR)
A les preguntes RGE núm. 6526/04, 6527/04 i 6528/04,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a consens amb el PSOE per a la reforma de l'Estatut,
suport polític a la reforma de l'Estatut i consens amb el PSOE
per a la reforma de l'Estatut. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre
del 2004).
El Govern considera que la reforma de l'Estatut
d'Autonomia ha de comptar amb el més ample consens possible
de les forces polítiques amb representació parlamentària, al
Parlament de les Illes Balears i a les Corts Generals.
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Palma, 29 d'octubre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CS)
A la pregunta RGE núm. 6529/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a paper del
Parlament de les Illes Balears en la reforma de l'Estatut.
(BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
No.
Palma, 29 d'octubre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CT)
A la pregunta RGE núm. 6532/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a turisme
residencial. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
En aquests moments hi ha una iniciativa parlamentària que
pretén delimitar el turisme residencial.
Palma, 11 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CU)
A la pregunta RGE núm. 6533/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a
responsabilitats sobre el turisme residencial. (BOPIB núm. 58
de 22 d'octubre del 2004).
No és cert que el Govern de les Illes Balears, desviï la seva
responsabilitat en relació al "turisme residencial".
Palma, 11 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CV)
A la pregunta RGE núm. 6534/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obres del nou
pont de la carretera de Llucmajor. (BOPIB núm. 58 de 22
d'octubre del 2004).
Per part de la Conselleria de Treball i Formació i més
concretament per l'Institut de Salut Laboral, se segueixen els
tràmits ordinaris adoptats davant tot tipus d'accidents, és a dir,
investigació i assessorament tècnic de la Inspecció de Treball
i Seguretat Social.
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En aquest sentit, dir que s'ha realitzat un primer informe i
que, a instàncies de la Inspecció de Treball i Seguretat Social,
es fa feina actualment en una ampliació puntual d'aquell.
Palma, 16 de novembre del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
CX)
A la pregunta RGE núm. 6535/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a responsabilitat
al pont en obres. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
La responsabilitat del Govern de les Illes Balears és la
d'haver aprovat la licitació i contractació del projecte de
desdoblament de la carretera Arenal-Llucmajor, una vegada
obtinguts tots els informes favorables que assenyala la Llei de
contractes de les Administracions Públiques. L'execució dels
treballs prevists en el projecte està dins l'àmbit de la direcció
facultativa de l'obra, el seguiment dels responsables de
coordinació i salut de l'obra i el correcte compliment de les
instruccions per part de l'empresa adjudicatària, tot això en el
marc del plec de prescripcions tècniques del contracte, la llei i
el reglament de contractació de les Administracions Públiques,
a més de tota la normativa específica que és d'aplicació en
aquest cas concret.
Palma, 12 de novembre del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CY)
A la pregunta RGE núm. 6536/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversions en
carreteres. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
Quan arribi el moment en què l'administració de l'Estat
compleixi amb la seva part del conveni, evidentment s'estudiarà
la possibilitat.
Palma, 17 de novembre del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CZ)
A les preguntes RGE núm. 6539/04 i 6540/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
transferències al consorci sociosanitari de Mallorca i
transferències al consorci sociosanitari d'Eivissa i Formentera
(BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
S'adjunta documentació en la que figuren els acords
adoptats pel Consell de Govern en sessió de dia 1 d'octubre de
2004, relatiu a transferències al Consorci Sociosanitari de
Mallorca i al Consorci Sociosanitari d'Eivissa i Formentera.

Palma, 27 d'octubre de 2004.
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La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
DA)
A la pregunta RGE núm. 6541/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències
al Consell Insular de Menorca. (BOPIB núm. 58 de 22
d'octubre del 2004).
El Consell de Govern, en la seva reunió de dia 1 d'octubre
de 2004, no va aprovar cap transferència al Consell de
Menorca.
Palma, 27 d'octubre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DB)
A la pregunta RGE núm. 6544/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicació de
canals de televisió digital. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del
2004).
El Govern de les Illes Balears no pot valorar una
discriminació que no s'ha efectuat.
Palma, 28 d'octubre del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DC)
A la pregunta RGE núm. 6545/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a televisió digital
a Menorca. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
El Govern de les Illes Balears ha interpretat la dada i
termini de les solAlicituds municipals en relació als canals de
televisió digital, d'acord al termini global de 3 mesos a què fa
referència la disposició transitòria segona que es refereix a
l'article 9 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, i a la data de
publicació al BOE (9 d'abril de 2004) del Pla Tècnic Nacional
de la televisió Digital Local aprovat pel Reial Decret 439/2004.
Palma, 28 d'octubre del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DD)

A la pregunta RGE núm. 6546/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicació de
canals de la televisió digital a Ciutadella. (BOPIB núm. 58 de
22 d'octubre del 2004).
El Govern de les Illes B alears no ha afavorit ni desfavorit
cap municipi de les Illes Balears per a la concessió de canals de
la televisió digital terrestre.
Palma, 28 d'octubre del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DE)
A les preguntes RGE núm. 6547/04, 6548/04 i 6549/04,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a manifestacions del president del Govern, significat
d'"ikastolar" i escoles infantils de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
L'expressió "ikastolar" s'ha d'entendre dins l'àmbit i en el
context en què va ser utilitzada pel President, i té el sentit que
aquest li va donar en el debat sobre l'acció política general del
Govern, celebrat els dies 5, 6 i 7 d'octubre de 2004, al Diari de
Sessions del qual ens remetem.
Palma, 25 de novembre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DF)
A la pregunta RGE núm. 6551/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Pla de
modernització permanent. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del
2004).
En l'anterior Govern, i amb relació a l'article 55 de la Llei
2/1999, de 24 de març, no es va desenvolupar cap Pla de
modernització permanent. En aquests moments i des de
l'Institut de Qualitat Turística, s'elaboren plans de qualitat
permanents en tots els sectors turístics.
Palma, 11 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
DG)
A la pregunta RGE núm. 6568/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael
Torres Gómez a Presidència. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre
del 2004).
El Sr. Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc en
l'organigrama de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals. Hem consultat també la Conselleria de
Presidència i Esports, la qual ens ha indicat que tampoc disposa
de lloc de treball en aquesta conselleria.
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Palma, 17 de novembre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 17 de novembre del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DH)
A la pregunta RGE núm. 6569/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Sr.
Rafael Torres Gómez. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del
2004).

Ordre de Publicació
DL)
A la pregunta RGE núm. 6576/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael
Torres Gómez a Treball i Formació. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).

No.
Palma, 22 de novembre del 2004.
La consellera de Presidència i Esports :
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

El Sr. Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc dins
l'organigrama de la Conselleria de Treball i Formació, ni del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears, que és l'organisme
autònom que en depèn.
Palma, 15 de novembre del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

DI)
A la pregunta RGE núm. 6570/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael
Torres Gómez a Turisme. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del
2004).
El Sr. Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc en
l'organigrama de la Conselleria de Turisme, ni a cap de les
empreses o instituts que en depenen.
Palma, 17 de novembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
DJ)
A la pregunta RGE núm. 6571/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael
Torres Gómez a Obres Públiques, Habitatge i Transports.
(BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).
En relació a la pregunta esmentada, us comunic que el Sr.
Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc en l'organigrama
d'aquesta conselleria, ni de les empreses o instituts que en
depenen.
Palma, 29 de novembre del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DK)
A la pregunta RGE núm. 6574/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael
Torres Gómez a Comerç, Indústria i Energia. (BOPIB núm. 60
de 29 d'octubre del 2004).
El Sr. Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc en
l'organigrama de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals. Hem consultat també la Conselleria de
Presidència i Esports, la qual ens ha indicat que tampoc disposa
de lloc de treball en aquesta conselleria.

Ordre de Publicació
DM )
A la pregunta RGE núm. 6578/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael
Torres Gómez a Agricultura. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre
del 2004).
El Sr. Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc de feina dins
l'organigrama de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Palma, 10 de novembre del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
DN)
A la pregunta RGE núm. 6579/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Rafael
Torres Gómez a Salut i Consum. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).
El Sr. Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc dins
l'organigrama de la conselleria, ni el del Servei de Salut de les
Illes Balears, ni al de GESM A, ni als de les fundacions
Hospital Son Llàtzer i Hospital de Manacor.
Palma, 29 de novembre del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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