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CS) A la pregunta RGE núm. 6902/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sinistralitat laboral entre

treballadors autònoms. 2536
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CX) A les Preguntes RGE núm. 6908 i 6909/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relatives a bons de

deute a l'estranger i emissió de bons de deute per garantir les inversions. 2537

CY) A la pregunta RGE núm. 6911/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a promoció turística a

Menorca. 2537

CZ) A la pregunta RGE núm. 6912/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a conveni entre el Govern

i Càritas. 2537

DA) A la pregunta RGE núm. 6913/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sinistralitat laboral.
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DB) A la pregunta RGE núm. 6914/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a iniciatives legislatives

populars. 2538

DC) A la Pregunta RGE núm. 6916/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a electrodomèstics de

baix consum. 2538

DD) A la Pregunta RGE núm. 7001/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions al PIER.

2538

DE) A la Pregunta RGE núm. 7002/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost per

a ajudes per energies renovables. 2538

DF) A la Pregunta RGE núm. 7003/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a solAlicituds d'ajudes

per a instalAlacions d'energies renovables. 2538

DG) A la Pregunta RGE núm. 7005/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions al

projecte Life Posidonia, Conselleria d'Agricultura i Pesca. 2538

DH) A les Preguntes RGE núm. 7043, 7044 i 7045/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relatives a

responsables d'IB3 a Menorca i Eivissa, campanya difamatòria i cessament dels responsables d'IB3 a Menorca i Eivissa. 2539

DI) A les Preguntes RGE núm. 7046 i 7047/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relatives a cercar

informació sobre directius condemnats i recerca de precedents judicials de condemnats per difamació. 2539

DJ) A la Pregunta RGE núm. 7048/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions entorn

a la Conferència de Presidents. 2539

DK) A la Pregunta RGE núm. 7049/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a presentació del nou

REB. 2539

DL) A la Pregunta RGE núm. 7050/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a autorització per

endeutament. 2539

DM) A la Pregunta RGE núm. 7051/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a Llei de pressuposts.

2540

DN) A la Pregunta RGE núm. 7052/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a inversions en el

pressupost per al 2005. 2540



BOPIB núm. 70 -  19 de gener del 2005 2515

DO) A la Pregunta RGE núm. 7053/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consulta

fora d'horari laboral. 2540

DP) A la Pregunta RGE núm. 7054/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions

fora d'horari laboral normal. 2540

DQ) A la Pregunta RGE núm. 7056/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions

fora del centre. 2540

DR) A les Preguntes RGE núm. 7057, 7058, 7059, 7060, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7088, 7089, 7090, 7091 7092, 7093, 7094,

7095 i 7096/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a intervencions a Son Dureta, intervencions a Son

Llàtzer, intervencions a l'Hospital de Manacor, intervencions a l'Hospital de Can Misses, llista d'espera a Son Dureta, llista d'espera a

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

consulta i llista d'espera de proves diagnòstiques. 2540

DS) A la Pregunta RGE núm. 7070/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Eivissa. 2541

DT) A la Pregunta RGE núm. 7146/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a centre de

menors. 2541

DU) A la Pregunta RGE núm. 7147/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Fundació

contra la violència de gènere. 2541

DV) A la Pregunta RGE núm. 7263/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a efectes de la

llengua blava. 2541

DX) A la Pregunta RGE núm. 7264/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a complex esportiu

Torre dels Enagistes. 2541

DY) A la Pregunta RGE núm. 7266/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a participació del

globus aerostàtic de l'IBATUR al campionat d'Espanya. 2541

DZ) A la Pregunta RGE núm. 7268/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a millora del

poliesportiu de Sant Ferran. 2542

EA) A la Pregunta RGE núm. 7271/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a sinistrabilitat laboral

a les illes. 2542

EB) A la Pregunta RGE núm. 7272/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a pressupost de publicitat

i propaganda del Govern. 2542

EC) A la Pregunta RGE núm. 7273/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a figura del mediador

a Eivissa i Menorca. 2542

ED) A la Pregunta RGE núm. 7274/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a recaptació anual de

les terminals de la Promotrot. 2542

EE) A la Pregunta RGE núm. 7279/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a transferències als

consells insulars 2543

EF) A les Preguntes RGE núm. 7280, 7281 i 7282/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relatives a nou

Règim Econòmic i Fiscal de les Illes Balears, criteris per al nou Règim Econòmic i Fiscal de les Illes Balears i consens per a l'aprovació

del nou Règim Econòmic i Fiscal de les Illes Balears. 2543

EG) A la Pregunta RGE núm. 7283/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a pla de

desestacionalització. 2543

EH) A la Pregunta RGE núm. 7284/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a instalAlacions utilitzades

als viatges oficials a Menorca. 2543

EI) A la Pregunta RGE núm. 7306/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos

procedents de les transferències de l'Estat (2004). 2543



2516 BOPIB núm. 70 -  19 de gener del 2005

EJ) A la Pregunta RGE núm. 7307/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos

procedents de les transferències de l'Estat (2005). 2543

EK) A la Pregunta RGE núm. 7308/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos

procedents de transferències de l'Estat, salut i consum (2004). 2544

EL) A la Pregunta RGE núm. 7309/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos

procedents de transferències de l'Estat, salut i consum (2005). 2544

EM) A la Pregunta RGE núm. 7374/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cànon Port

d'Andratx. 2544

EN) A la Pregunta RGE núm. 7375/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cànon Port

d'Andratx. 2544

EO) A la Pregunta RGE núm. 7475/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a subvencions

a ajuntaments per a fires del camp. 2544

EP) A la Pregunta RGE núm. 7477/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a Pla integral de política

farmacèutica. 2544

EQ) A la Pregunta RGE núm. 7482/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a procediments

administratius d'adjudicació. 2545

ER) A la Pregunta RGE núm. 7483/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a capacitat d'utilitzar la

valoració d'un concurs administratiu. 2545

ES) A la Pregunta RGE núm. 7484/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a desviament del trànsit

del pont de Llucmajor. 2545

ET) A la Pregunta RGE núm. 7485/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a imprudència en el cas

del nou pont de Llucmajor. 2545

EU) A la Pregunta RGE núm. 7488/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a impost de successions.

2545

EV) A la Pregunta RGE núm. 7489/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a supressió de l'impost

de successions. 2545

EX) A la Pregunta RGE núm. 8361/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Sr. Rafel Torres

Gómez. 2546

EY) A la Pregunta RGE núm. 8369/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a IB3, la més cara de

l'Estat. 2546

EZ) A la Pregunta RGE núm. 8370/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a producció pròpia d'IB3.

2546

FA) A la Pregunta RGE núm. 8371/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a producció de les futures

emissions d'IB3. 2546

FB) A la Pregunta RGE núm. 8373/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a concurs de canals

digitals. 2546

FC) A la Pregunta RGE núm. 8381/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a querella per

prevaricació. 2546

FD) A la Pregunta RGE núm. 8382/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a abstenció als

procediments administratius. 2547

FE) A la Pregunta RGE núm. 8777/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a dimissió d'alts càrrecs.

2547

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 733/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nou mapa

escolar. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer de 2004).

Com és evident l'elaboració d'un mapa escolar és una tasca

important i que requereix el seu temps. Tot i que teníem una

base d'actuació que era l'antic mapa escolar, superades les

previsions per la realitat i en funció de les darreres dades

estadístiques de què disposem, hem començat una nova

elaboració del mapa escolar de la que és clara expressió, amb

prioritzacions i criteris d'actuació, el pla d'infraestructures

presentat per l'IBISEC que està a l'abast de tothom.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 1042/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mapa escolar.

(BOPIB núm. 32 de 5 de març de 2004).

Com és evident l'elaboració d'un mapa escolar és una tasca

important i que requereix el seu temps. Tot i que teníem una

base d'actuació que era l'antic mapa escolar, superades les

previsions per la realitat i en funció de les darreres dades

estadístiques de què disposem, hem començat una nova

elaboració del mapa escolar de la que és clara expressió, amb

prioritzacions i criteris d'actuació, el pla d'infraestructures

presentat per l'IBISEC.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 1566/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons , relativa a Decret de

compensació econòmica per als propietaris de Mondragó.

(BOPIB núm. 35 de 26 de març de 2004).

No s'està tramitant cap decret en aquest sentit.

S'estan estudiant mesures per a una millor gestió del Parc

Natural de Mondragó que, atès que està format quasi bé

completament per finques de titularitat privada implicaran, en

el seu cas, i si procedeix, contraprestacions econòmiques.

Palma, 22 de juny de 2004.

El Conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 1759/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a reunions

del conseller d'Educació i Cultura amb la COAPA. (BOPIB

núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

Entre les dates solAlicitades es mantingueren diferents

reunions tant amb la COAPA com amb la FAPA Mallorca per

part del conseller d'Educació i Cultura i el director general de

Planificació i Centres Educatius, més concretament, el 2 de

setembre, el 7 d'octubre, el 14 d'octubre i el 14 de novembre

del 2004 i el 13 de març del 2004.

Palma, 9 de novembre del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 2042/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a solar ofert per

l'Ajuntament de Palma a Sant Agustí. (BOPIB núm. 38 de 23

d'abril de 2004).

Al mapa escolar vigent no estava previst cap centre a la

barriada de Sant Agustí. No obstant, la Conselleria d'Educació

i Cultura té previst, per al 2007, al seu pla d'infraestructures la

construcció d'una escola de primària (3+6). A més d'assenyalar

que la conselleria manté negociacions amb l'Ajuntament de

Palma per tal d'aconseguir un solar més adient que el solar del

que disposava en un principi.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2643/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes VIII. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

L'administració educativa té per norma no dubtar de la

veracitat dels certificats, tan si són d'empreses com si són

d'altres organismes.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2644/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes IX. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).
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Com que en principi, no dubtem de la veracitat dels

certificats, si aquest cas es donés s'aplicaran les mesures legals

vigents.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2646/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XI. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

Tots els criteris han de tenir una acreditació, d'una manera

o d'una altra, en alguns és el solAlicitant el que ha d'aportar la

documentació i a altres és el mateix centre el que disposa

d'aquesta informació, per tant, el mateix centre que barema és

el que acredita alguns aspectes.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2647/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XII. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

És bastant complicat saber amb certesa quina serà la

necessitat d'escolarització després de l'acabament del procés

d'admissió, per mor que cada any després d'aquest procés, per

diferents circumstàncies, encara s'han d'escolaritzar molts

d'alumnes i per tant, això pot fer que les ràtios s'hagin d'adaptar

a les noves necessitats.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2648/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XIII. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

Possiblement hi haurà molts pocs alumnes que no tenguin

plaça a la seva zona, podríem dir que voluntàriament tots

tendran plaça a la seva zona. En tot cas si es donés aquesta

situació es resoldria mitjançant les ajudes pertinents.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2649/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XV. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

No s'ha augmentat el pes, simplement s'han fet diferents

trams amb la finalitat d'adaptar-los més a la diversitat i a la

realitat social i afavorir així un ventall més ample de famílies.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2650/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XVI. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

Sí, per suposat. Les necessitats educatives específiques

provocades per situacions de caire social queden reflectides en

el Decret d'admissió d'alumnes quan es parla d'alumnes que

manifesten trastorns de la personalitat o de la conducta. 

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2651/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XVII. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

La plaça adjudicada als alumnes no admesos figura al llistat

de l'escola concedida a aquests alumnes.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2652/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XVIII. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

Sí, ja que el calendari establert ha permès dur a terme tot el

procés d'escolarització i matriculació per tal que les escoles

puguin obrir les seves portes el dia assenyalat per la Conselleria

d'Educació i Cultura. No obstant, la conselleria està oberta a fer

les rectificacions que es considerin oportunes per millorar el

procés global d'escolarització.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:
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Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2653/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XIX. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

De moment la Conselleria d'Educació i Cultura no es

planteja prendre cap mesura al respecte.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2654/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XX. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

Sí. Efectivament el Decret d'admissió i l'Ordre de 19 d'abril

acompleixen els articles i les disposicions addicionals

esmentades abans.

L'article 1 de la LOCE que diu quins són els principis de

qualitat del sistema educatiu s'acompleix.

Els articles 2.1 i 2.2 de la LOCE que parlen dels drets i

deures dels alumnes s'acompleixen.

L'article 3.1 que parla dels drets i deures dels pares, on

s'insisteix en el dret a la lliure elecció de centre, s'acompleix.

L'article 46 sobre l'escolarització dels alumnes amb

necessitats educatives especials s'acompleix.

L'article 72 sobre l'admissió d'alumnes on es diu que: "las

administraciones educativas realizarán una adecuada

programación de los puestos escolares gratuitos que garantice

la efectividad del derecho a la educación y el derecho a la

libre elección de centro. En todo caso, en dicha programación,

se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre

los centros escolares de los alumnos con necesidades

educativas específicas, con el fin de garantizar su

escolarización en las condiciones más apropiadas". També

s'acompleix.

La disposició addicional cinquena sobre l'admissió

d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics en cas de no

existir places suficients, també s'acompleix.

La disposició addicional quinzena sobre la informació de

caràcter tributari també s'acompleix.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2655/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit, relativa a Decret d'admissió

d'alumnes XIV. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

Sí, ja que en principi l'administració té per norma no dubtar

de la veracitat dels certificats, perquè falsejar un certificat

suposa cometre un delicte de falsedat documental.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2727/04, presentada per l'Hble Sra.

Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a desestimació

d'un colAlegi en Es Canar. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de

2004).

Seguint les directrius del mapa escolar 2000-2004, aquest

centre no figurava de tal manera que no s'ha desestimat la

construcció d'un centre a Es Canar perquè aquest centre no

estava previst en el mapa escolar. A més, s'ha inclòs el Pla

d'infraestructures un nou centre al municipi de Santa Eulàlia.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2729/04, presentada per l'Hble Sra.

Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a edifici Escola

Oficial d'Idiomes. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig de 2004).

La pregunta resulta ambigua ja que no se sap si fa referència

a la construcció d'un nou edifici per a una de les escoles oficials

d'idiomes ja existents (Palma, Inca, Manacor, Maó i Eivissa) i

a quina de totes elles es refereix, o bé si fa referència a la

construcció d'un edifici per a una escola oficial d'idiomes de

nova creació i si així fos s'hauria d'indicar la localitat.

Donada l'ambigüitat de la pregunta solAlicitam la torni a

formular amb més precisió.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2758/04, presentada per l'Hble Sra.

Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions per

fer front a la demanda energètica de l'estiu. (BOPIB núm. 41

de 14 de maig de 2004).

En aquest moment la potència màxima registrada (24

d'agost) és de 924,2 Mw en el sistema Mallorca-Menorca, 10

Mw més respecte l'any passat que va ser de 914 Mw, essent la
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potència del parc de generació en règim ordinari de 1.100 Mw

aproximadament.

Com a mesures destacades per fer front a la demanda

energètica d'aquest estiu en matèria de generació cal destacar

el reforç de la generació amb una turbina de gas a Maó de 45

Mw, així com la posada en marxa del parc eòlic del Milà, amb

una potència de 3.2 Mw.

Així mateix cal dir que el problema per cobrir la demanda

energètica no està en les centrals de producció sinó en el

sistema de transport i distribució per fer arribar l'energia des de

les centrals als diferents consumidors. Per això s 'ha realitzat un

esforç molt important en millorar la xarxa de transport i de

distribució en diferents actuacions com són: reforçament de

línies, ampliació de subestacions, sistemes de seguretat,

etcètera.

Palma, 27 d'agost de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 2967/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a inspeccions

sobre venda d'alcohol a menors. (BOPIB núm. 42 de 21 de

maig del 2004).

Els titulars, propietaris dels establiments, són responsables

i hauran d'impedit l'entrada dels menors de 16 anys als

establiments on es venguin begudes alcohòliques, discoteques,

bars i sales de festa, i, en cas necessari, podran demanar ajuda

als agents de l'autoritat. D'aquí es desprèn que si no poden

entrar, no poden consumir. La vigilància dels compliment

d'aquesta obligació dels empresaris és competència dels agents

de l'autoritat, és a dir, policia, per tractar-se d'activitats

recreatives, d'acord amb les normes del Reial Decret

2816/1982, de 27 d'agost, Reglament General de Policia

d'espectacles públics i activitats recreatives, articles 78 i 79.

Per una altra banda, els menors de 16 anys que tinguin

permesa l'entrada a altres tipus d'espectacles tampoc no poden

consumir alcohol, ni el responsable de l'establiment els en pot

despatxar, tal com disposa l'article 60.2 de l'esmentat

reglament.

El Servei d'inspecció de Consum, dins 'àmbit de protecció

als consumidors, realitza anualment campanyes d'inspecció a

establiment d'oci nocturn i discoteques que també fan gales de

tarda, amb la finalitat de comprovar la qualitat de productes per

tal d'evitar els fraus en matèria de consum. En la mateixa

inspecció els inspectors controlen entre altres qüestions, i forma

part del protocol d'inspecció verificar, si a l'entrada i a l'interior

de l'establiment figura el rètol de "Prohibida l'entrada a menors

de 16 anys".

A data d'avui s'han realitzat dues inspeccions a establiments

d'oci i s'han proposat una acta per incoar expedient

sancionador.

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3198/04, presentada per l'Hble Sra.

Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a previsions

sobre auditories energètiques. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig

de 2004).

En la realització d'auditories energètiques es prioritzen els

edificis de la caib segons el Acord aprovat pel Consell de

Govern de les Illes Balears en sessió celebrada dia 21 de

novembre del 2003, pel qual s'aprova el programa d'eficiència

energètica als edificis i instalAlacions de titularitat pública de la

caib.

La temporalització es realitzarà durant els exercicis 2004-

2007.

La planificació i prioritats de les auditories es realitzarà en

els edificis de titularitat pública, sense perjudici als ajuntaments

i consells insulars que poden adherir-se al programa mitjançant

conveni de colAlaboració.

En aquests moments s'està treballant en matèria d'estalvi

amb els centres educatius de la Conselleria d'Educació, així

com en convenis amb ajuntaments.

Palma, 27 d'agost de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 3246/04, presentada per l'Hble Sra.

Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a concert

educatiu del centre de Sant Francesc d'Assís. (BOPIB núm. 43

de 28 de maig de 2004).

El centre escolar Sant Francesc d'Assís va solAlicitar concert

educatiu per al curs 2003-2004 i no se li concedí.

El centre escolar reconegué la decisió i el conseller va

estimar el recurs amb els següents raonaments:

1. El centre d'educació infantil Sant Francesc d'Assís va

solAlicitar el concert d'una aula de tres anys, i va ser autoritzat

com a centre d'educació infantil de segon cicle, encara que mai

no havia actuat com a tal, sinó que ho havia fet com a guarderia

assistencial.

2. En la resolució per al qual es denega el concert es fa

constar com a motiu que "les dades de matrícula del centre i els

informes relatius a l'escolarització de la zona no justifiquen la

concessió del concert educatiu".

3. A tracés del Servei d'Escolarització de la Direcció

General de Planificació i Centres s'ha emès un informe en el

senti que en la zona del PilAlari d'aquesta ciutat havien quedat

en el mes de juny de 2003 sense escolaritzar un grup de 23 nins

de tres anys, actualment 25, i que en el centre públic situat en

les proximitats del centre solAlicitant del concert va cobrir totes
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les vacants en la primera fase de l'escolarització, a més a més

el centre públic ja estava complet.

4. Existeix per part del centre solAlicitant i el centre La

Porcíuncula que es troba situat molt a prop, un acord

d'adscripció, signat i aprovat per aquesta conselleria, que

garanteix que els alumnes del centre solAlicitant continuaran

l'escolarització en educació primària a la Porciúncula.

5. La comissió de concerts fou informada sense que constés

cap tipus d'alAlegació.

 

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 3340/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

inspeccions de venda d'alcohol. (BOPIB núm. 43 de 28 de

maig del 2004).

El nombre d'establiments inspeccionats a dia 1 de juny del

2004 ha estat de 2 establiments.

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 3656/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ordre d'ajudes

a corporacions locals per al Pla 0-3 anys. (BOPIB núm. 45 de

11 de juny de 2004).

El manteniment del Pla d'ordenació de l'educació infantil de

0-3 anys que dóna suport als ajuntaments en la creació

d'escoletes públiques, es manté mitjançant la resolució del

conseller d'Educació i Cultura, de 30 de juny de 2004, que

convoca ajudes destinades als ajuntaments de les Illes Balears

per a la creació, ampliació o millora d'una xarxa pública de

centres educatius adreçats als infants de 0-3 anys per al curs

escolar 2003-2004.

Aquesta resolució proposa dues modalitats:

A) Ajudes destinades a obres de millora de les unitats

existents ja autoritzades o en procés d 'autorització.

B) Ajudes destinades a cobrir despeses d'inversió per a la

construcció de nous centres educatius o per a l'ampliació dels

ja existents.

Les quanties màximes que es poden percebre per a

cadascuna de les modalitats són:

Per a la modalitat A: 14.000 euros.

Per a la modalitat B: 24.000 euros.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 3986/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a motius de

l'augment d'unitats als centres concertats. (BOPIB núm. 46 de

18 de juny de 2004).

La nostra comunitat autònoma és una de les que més a

crescut quant a població en edat escolar els darrers anys, aquest

fet ha suposat que les places escolars s'hagin augmentat per

atendre les necessitats que s'han anat presentant i per aquest

motiu i amb una finalitat de donar resposta a la creixent

demanda escolar s'han augmentat les unitats als centres

concertats esmentats.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 4016/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a lliure elecció

de centre escolar. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny de 2004).

De cap manera es considera com una utopia la lliure elecció

de centre escolar, sinó que és l'objectiu que s'espera dur a bon

termini durant la present legislatura. Però és evident que es

necessita dur endavant tot el Pla d'infraestructures i l'ampliació

de concerts educatius per tal de què aquesta promesa electoral

es faci una realitat.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 4085/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projecte

d'aprofitament dels residus de la indústria del moble. (BOPIB

núm. 47 de 2 de juliol de 2004).

En aquests moments existeix un estudi de viabilitat per

realitzar una valorització energètica dels residus del moble i

fusta. Així mateix es realitza un estudi per part del Centre

Tecnològic de la Fusta de Manacor per saber la quantitat real

de residus produïts per tipologia i subsector per realitzar un

estudi econòmic-financer. Per tant, no hi ha cap projecte, sinó

que s'estan elaborant estudis de viabilitat.

Palma, 23 d'agost de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 4917/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a projectes de la
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Fundació Consolat de Mar. (BOPIB núm. 51 de 3 de setembre

de 2004).

La gestió, impuls de la creació i funcionament de la

Fundació Consolat de Mar correspon a la Conselleria

d'Educació i Cultura.

Palma, 10 de setembre de 2004

La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 5860/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a plans de

prevenció dels embarassos no desitjats. (BOPIB núm. 55 d'1

d'octubre del 2004).

Enfront de la taxa d'avortaments que es registra a les Illes

Balears, la Conselleria de Salut i Consum realitzarà un estudi

del perfil de risc de les dones que avorten -sobretot en les

adolescents-, que servirà per a una millor planificació de

situacions preventives. Mentre, s'ha creat una comissió

interdepartamental per a una millor coordinació de les activitats

dirigides a la prevenció d'embarassos no desitjats. Així mateix,

des dels centres d'Atenció Primària es donarà suport en

l'educació sexual en els centres docents.

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 5917/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a poblacions que

no aboquin a xarxes de clavegueram amb depuradora.

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

Realitzades les consultes adients amb l'IBASAN, aquest ha

informat que tan sols es gestionen les estacions depuradores de

nuclis que compten amb xarxa de clavegueram, motiu pel qual,

no es disposa de la informació solAlicitada.

Palma, 2 de desembre de 2004

El Conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

AG)

A la pregunta RGE núm. 6072/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aportacions

econòmiques a Kraft. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del

2004).

Les aportacions econòmiques realitzades pel Govern de les

Illes Balears (Conselleria d'Agricultura i Pesca) per a la millora

de la fàbrica de Kraft Foods España, SA a Menorca, són les

que figuren a la relació següent:

Núm.

expedient

*

Any de

conces-

sió

Inversió

realitzada

Subvenció

Fons

Europeus

95/12 1997 2.043.294,48 469.957,73

96/05 1998 1.207.140,79 277.642,38

97/05 1998 1.061.488,95 244.142,46

98/05 1999 4.482.886,49 1.344.865,95

IA 12/01 2002 4.489.022,80 673.353,45

IA 17/03 2003 1.090.480,60 163.572,10

TOTALS 14.374.314,11 3.173.534,07

* Línia d'ajuda Millora de les condicions de transformació de

productes agraris

Subvenció del

Govern central

Subvenció

CAIB

Total subvenció

102.164,73 0,00 572.122,46

60.357,04 0,00 337.999,42

53.074,45 0,00 297.216,91

56.036,08 168.108,24 1.569.010,27

224.451,15 224,451,14 1.122.255,74

54.524,03 54.524,03 272.620,16

550.607,48 447.083,41 4.171.224,96

Nota: Podria ser que la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia també subvencionés aquesta empresa.

Palma, 19 d'octubre del 2004.

La Consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no ha fet cap

aportació a la fàbrica de Kraft a Menorca.

Palma, 11 de novembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AH)

A la pregunta RGE núm. 6106/04, presentada per l'Hble.

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

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

núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

El nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària per especialistes i temps d'espera de menys de 3

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

Misses referit al mes de setembre del 2004 és 0.
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Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AI)

A la pregunta RGE núm. 6107/04, presentada per l'Hble.

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

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

núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

Cirurgia:

Menys de 3 mesos 5

De 3 a 6 mesos 7

Més de 6 mesos 0

COT:

Menys de 3 mesos 4

De 3 a 6 mesos 0

Més de 6 mesos 0

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AJ)

A la pregunta RGE núm. 6108/04, presentada per l'Hble.

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

centres concertats de Menorca. (BOPIB núm. 56 de 8

d'octubre del 2004).

Les intervencions que s'han realitzat en els centres

concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre, per tant

no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AK)

A la pregunta RGE núm. 6115/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a Son Dureta. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del

2004).

Motiu Núm. Temps
mitjà

Aplaçament a petició del pacient (baixa)
C. concertat H. Creu Roja (facultatius HCR)
C. concertat H. General (facultatius HSD)
C. concertat H.S.J. de Dios (facultatius HSD)
C. concertat H.S.J. de Dios (facultatius SJDD)
Defunciód el pacient
Detectada duplicitat
IlAlocalització del pacient
Altres motius de sortida definitiva
Pacient no acudeix a la cita (ANR)
Pacient no acudeix a l'ingrés
Perduda antiguitat per aplaçament voluntari
Pèrdua d'antiguitat per motius mèdics
Pèrdua d'antiguitat per rebuig derivació
Renúncia voluntària del pacient
Resolució en hospital (autoconcert-peonades)
Resolució en hospital (I. programat)
Resolució en hospital (I. urgent)
Revisió mèdica d'indicació/exclusió motius
mèdics
Satisfacció de la demanda per altres mitjans

20
16
111
14
10
4
10
11
10
33
35
77
43
6
68
1
1.224
11
25

13

98,7
106,63
51,03
113,21
127
83,25
67,4
134,27
114,4
124,85
75,83
118,06
123,05
90
110,79
0
82,94
74,91
118,44

77,62

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AL)

A la pregunta RGE núm. 6118/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a Can Misses. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del

2004).

Pacients tram de 0 a 3 mesos

SCIR SGIN SOFT SORL STRA SURO

Intervenció

programada

Renúncia

voluntària a la

intervenció

El pacient no

acudeix

Detectada

duplicitat

Aplaçament

inter. a petició

del pacient

62

2

2

9

1

5

1

5 19

1

13

2

1

1

Pacients tram de 3 a 6 mesos

SCIR SGIN SOFT SORL STRA SURO
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Intervenció

programada

Intervenció tras

ingrés urgent

Intervenció per

causes alienes

a l'Ib-salut

Renúncia

voluntària a la

intervenció

Revisió mèdica

indicació

Ilocalitzable

El pacient no

acudeix

Detectada

duplicitat

AnulAlació per

altres causes

Aplaçament

inter. a petició

del pacient

Aplaçament per

motius mèdics

Rebuig a la

derivació a

centre

concertat

35

1

2

1

1

11

1

2

12

1

4

35

1

1 47

1

3

3

1

1

1

8

16

1

1

1

1

1

1

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AM)

A la pregunta RGE núm. 6120/04, presentada per l'Hble.

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

consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre

del 2004).

Consultes Intervencions

Anestesia i Reanimació

Cirurgia

CO Traumatologia

Radiodiagnóstic

1.232,05

2.283,80

3.321,12

1.207.68

2.415,36

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AN)

A la pregunta RGE núm. 6122/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o

intervencions de Son Dureta. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre

del 2004).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,

aquesta queda dipositada al Registre General d l'Oficialia

Major del Parlament de les Illes Balears, a disposició dels

Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AO)

A la pregunta RGE núm. 6123/04, presentada per l'Hble.

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

intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre

del 2004).

Canal Salat

Consultes: medicina interna 961,60 euros

Clínica Menorca

Intervencions urologia 603,84 euros

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AP)

A la Pregunta RGE núm. 6309/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a criteris de

programació acadèmica. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre de

2004).

Tal i com ja es va respondre a la pregunta 4693/04, la

composició del professorat de tots els cursos que s'imparteixen

a l'Escola responen únicament i exclusivament a criteris de

programació acadèmica docent, criteris que són establerts pels

responsables de les àrees formatives de l'Escola Balear

d'Administració Pública.

Marratxí, 23 de setembre de 2004

El Conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 6310/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a personal laboral

de la Direcció General d'Emergències. (BOPIB núm. 57 de 15

d'octubre de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria

General de la conselleria, les persones que el dia 1 d'octubre de

2004 mantenien una relació contractual per obra o servei són

les que a continuació es relacionen:

Alcover Miralles, Juana Eva.

Bendito Vallori, Joan.

Berraquero Otero, Jesús.

Bibiloni Pons, Jaume.

De Vicente Coll, Maria del Pilar.

Gárriz Galván, Pablo.

Jiménez Vigara, Valentín.

Ramon Bordoy, Joan.

Rosselló Juan, Juan Carlos.

Marratxí, 16 de desembre de 2004

El Conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

AR)

A la Pregunta RGE núm. 6342/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a professors del
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curs de gestió i direcció d'emergències del 2003. (BOPIB núm.

57 de 15 d'octubre de 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear

d'Administració Pública, els professors que varen impartir

classes al curs de gestió i direcció d'emergències de l'any 2003

són els següents:

-Guillermo García Pol.

-José Carlos Baeza López.

-Joan Pol Pujol.

-Francisco Javier Torres Aijhaud.

-Emilio Medina Taltavull.

-José Julián Isturiz Pérez.

-Fernando Pareja Cerdó.

-Santiago Sainz de los Terreros.

-Albert Vilanova Ferreras.

-José María Rodríguez Fernández.

-Alejandro Martínez García.

-Pedro José Anitua Aldecoa.

-Francisco Javier Fernández Cano.

-Vicente Carrasco Arias.

-Armando García Sánchez.

-Miguel Félix Chicón Rodríguez.

-Pedro Muntaner Burguera.

-Maria Vara Moral.

Antonio Nicolau Riutort.

Marratxí, 23 de setembre de 2004

El Conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

AS)

A la Pregunta RGE núm. 6343/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a professors del

curs de gestió i direcció d'emergències del 2004. (BOPIB núm.

57 de 15 d'octubre de 2004).

Aquesta resposta ja fou contestada a la resposta feta a la

pregunta núm. 4964/04, a la qual ens remetem expressament.

Marratxí, 23 de setembre de 2004

El Conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

AT)

A la Pregunta RGE núm. 6522/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a

altres ajuntaments que han demanat subvencions. (BOPIB

núm. 58 de 22 d'octubre de 2004).

Relació d'ajuntaments que han solAlicitat ajudes d'acord amb

el programa: Construcció, Renovació i Adequació dels

equipaments comercials i millora i racionalització de la

distribució comercial.

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. Inversió proposta 4.476.382,85 euros.

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. Inversió proposta

1.590.235,25 euros.

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. Inversió proposta 818.951,28

euros.

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. Inversió proposta 1.000.000 euros.

Ajuntament de Mancor de la Vall, per a les obres de

millorament de carrers comercials, d'acord amb l'article 7.c) de

l'esmentada resolució. Inversió proposta 202.000 euros.

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. Inversió proposta 109.794,87 euros.

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. Inversió proposta 86.832,57 euros.

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. Inversió proposta 758.777,59 euros.

Ajuntament de Santa Eulària des Riu, per a la vianització

del carrer de Sant Vicenç, d'acord amb l'article 7.c) de

l'esmentada resolució. Inversió proposta 651.921,63 euros.

Ajuntament de Selva, per a la vianització del Puig de Selva,

d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Inversió

proposta 171.796 euros.

Ajuntament de Porreres, per a l'empredrat del carrer de

l'Almoïna i mobiliari urbà, d'acord amb l'article 7.c) de

l'esmentada resolució. Inversió proposta 133.418 euros.

Ajuntament de Porreres, per al soterrament circulació i

aparcament a la Plaça de la Vila i Avinguda Campins, d'acord

amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Inversió proposta

2.790.133 euros.

Ajuntament de Ses Salines, per al projecte d'arbrat i

enllumenat públic a l'Avinguda Francesc de Borja Moll,

d'acord amb l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Inversió

Proposta 239.916,67 euros.

Ajuntament de Calvià, per a la rehabilitació, regeneració i

modernització de l'Avinguda Platja de Palmanova, d'acord amb

l'article 7.c) de l'esmentada resolució. Inversió proposta

721.214,58 euros.

Ajuntament de Sineu, d'acord amb l'article 7.d) de

l'esmentada resolució. Inversió proposta 313.140 euros.

Ajuntament de Sóller, per a la remodelació i adequació del

mercat municipal cobert, d'acord amb l'article 7.a).3 de

l'esmentada resolució. Inversió proposta 2.010.758 euros.
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Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per a millores del

centre comercial del casc antic, d'acord amb l'article 7.c) de

l'esmentada resolució. Inversió proposta 1.179.478,83 euros.

Ajuntament de Petra, per a l'empedrat i vianització d'un

tram dels carrers del Sol i Hospital, d'acord amb l'article 7.c) de

l'esmentada resolució. Inversió proposta 247.096,24 euros.

Ajuntament d'Alaior, desestimada la seva solAlicitud per

haver-la presentat fora de termini.

S'ha de dir que s'han donat ajudes a tots els municipis que

ho han demanat, excepte l'abans esmentat d'Alaior, per

presentar la solAlicitud fora de termini.

Palma, 7 de desembre de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AU)

A la Pregunta RGE núm. 6542/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a problemes

informàtics. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre de 2004).

Aquesta afirmació no es correspon amb la realitat, ja que la

producció de sofware que té el Govern la desenvolupa per a l'ús

propi.

Palma, 10 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

AV)

A la Pregunta RGE núm. 6558/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a dimensions

del poliesportiu de l'Institut de Marratxí. (BOPIB núm. 60 de

29 d'octubre de 2004).

Les dimensions seran: 

Mides de la pista: 28 x 15 metres.

Supercífie total: 32 x 18= 576 m2.

Vestidors, magatzem i despatx monitor: 100 m2.

Alçada lliure: 7 m2.

Total m2: 610 m2 (la normativa marca 480 m2).

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AX)

A la Pregunta RGE núm. 6559/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a obres

poliesportiu de Marratxí (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre de

2004).

Es preveu que les obres del poliesportiu de Marratxí

comencin a principis d'any, amb un termini d'execució d'uns 12

mesos.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AY)

A la Pregunta RGE núm. 6560/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a utilització

saló d'actes de l'Institut de Marratxí. (BOPIB núm. 60 de 29

d'octubre de 2004).

El saló d'actes de l'Institut de Marratxí ja està acabat i

només hi falten les cadires, perquè com que han de ser unes

cadires especials no estaven contemplades en el pressupost,

però la Conselleria d'Educació està disposada a resoldre aquest

problema el més aviat possible per tal que el saló d'actes del

citat institut pugui disposar d'aquestes cadires.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AZ)

A la Pregunta RGE núm. 6561/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a dotació i

instalAlació de faroles a l'Institut de Marratxí. (BOPIB núm. 60

de 29 d'octubre de 2004).

La dotació de serveis fora del recinte de l'institut, és a dir al

carrer, correspon a l'ajuntament del municipi.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

BA)

A la Pregunta RGE núm. 6562/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a obres a

l'escola de Ses Cases Noves de Marratxí. (BOPIB núm. 60 de

29 d'octubre de 2004).

Les obres podran començar quan es doni la llicència d'obres

i sigui aprovat el projecte d'execució. El termini per redactar

aquest projecte és de 6 setmanes.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

BB)

A la pregunta RGE núm. 6615/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a declaracions
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efectuades per un representant del Grup Barceló. (BOPIB

núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).

Des de la nostra conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació no entram a valorar opinions dels ciutadans de les

Illes Balears.

Palma, 16 de novembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

BC)

A la pregunta RGE núm. 6616/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a pla sanitari

per a immigrants. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).

Us comunic que aquesta informació és competència de la

Conselleria de Salut i Consum.

Palma, 4 de novembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

BD)

A les preguntes RGE núm. 6617/04 i 6618/04, presentades

per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a

incentius fiscals i laborals per allargar la temporada turística

i eliminació de places hoteleres. (BOPIB núm. 60 de 29

d'octubre del 2004).

Malgrat que aquestes preguntes escrites estan formulades a

aquesta conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, us

comunic que s'han de formular a la Conselleria de Turisme, ja

que són de la seva competència.

Palma, 4 de novembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

BE)

A la pregunta RGE núm. 6620/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llistya d'espera a

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

Motiu Núm. Temps
mitjà

Aplaçament a petició del pacient (baixa)
C. concertat H. Creu Roja (facultatius HCR)
C. concertat H. General (facultatius HSD)
C. concertat H.S.J. de Dios (facultatius HSD)
C. concertat H.S.J. de Dios (facultatius SJDD)
Defunció del pacient
Detectada duplicitat
Ilocalització del pacient
Altres motius de sortida definitiva
Pacient no acudeix a la cita (ANR)
Pacient no acudeix a l'ingrés
Perduda antiguitat per aplaçament voluntari
Pèrdua d'antiguitat per motius mèdics
Pèrdua d'antiguitat per rebuig derivació
Renúncia voluntària del pacient
Resolució en hospital (I. programat)
Resolució en hospital (I. urgent)
Revisió mèdica d'indicació/exclusió motius
mèdics
Satisfacció de la demanda per altres mitjans

20
5
103
3
7
2
15
8
27
60
28
116
34
4
95
1.218
14
37

5

80,75
69,8
38
95,33
137,86
99
35,87
115,5
48,7
73,57
64,89
90,7
93,85
113
82,48
78,02
29,43
92,43

45,2

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

BF)

A la pregunta RGE núm. 6622/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 60 de 29

d'octubre del 2004).

El nombre de pacients per motius de sortida i per serveis és

el següent:

- CAR: resolució de l'hospital (i. programada), 3.

- CGD: resolució de l'hospital (i. programada), 201;

renúncia voluntària del pacient, 4; revisió mèdica de la

indicació/exclusió per motius mèdics, 1.

- DER: resolució de l'hospital (i. programada), 58.

- DIG: resolució de l'hospital (i. programada), 72.

- GIN: resolució de l'hospital (i. programada), 86; renúncia

voluntària del pacient, 1.

- OFT: resolució de l'hospital (i. programada), 76.

- ORL: resolució de l'hospital (i. programada), 21; revisió

mèdica de la indicació/exclusió per motius mèdics, 1.

- TRA: resolució de l'hospital (i. programada), 114;

renúncia voluntària del pacient, 1; revisió mèdica de la

indicació/exclusió per motius mèdics, 3.

- URO: resolució de l'hospital (i. programada), 51; renúncia

voluntària del pacient, 1.

- Total general: resolució de l'hospital (i. programada), 685;

renúncia voluntària del pacient, 7; revisió mèdica de la

indicació/exclusió per motius mèdics, 5.

La mitjana de dies d'espera de pacients sortits de llista

d'espera per especialitat és la següent:

- CGD: 49,6.

- DER: 38,1.

- DIG: 44,5.

- GIN: 46,2.

- OFT: 39,9.

- ORL: 67,9.

- TRA: 58,4.

- URO: 63,8.
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Palma, 26 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

BG)

A la pregunta RGE núm. 6623/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista

d'espera a Can Misses. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del

2004).

A causa de les característiques de la resposta, aquesta

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BH)

A la pregunta RGE núm. 6625/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o

intervencions de Son Dureta. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre

del 2004).

Direcció mèdica

Servei Juliol

Angiologia i cirurgia vascular

Cardiologia -Hemodinàmica

Digestiu

Radiologia

Genètica

Hematologia

Medicina nuclear

Nefrologia

Neurologia

Oncologia

Pediatria

Radioteràpia

Traumatologia

Traumatologia infantil

Total

289,35

1.886,40

1.543,20

8.488,80

2.134,17

1.769,04

900,00

1.920,00

1.368,00

20.298,96

Direcció infermeria

Juliol

Consultes CEXK

Ecocardiografies

Ecografies mamàries

Ecografies ginecològiques

Mamografies

Ecografies RADA

Ecografies RADB

Endoscòpies DIGG

Medicina nuclear

Radiologia Inca

Radioteràpia

Resonàncies RADS

Total 3.906,20

Juliol

Direcció mèdica

Direcció Infermeria

Total

20.298,96

3.906,20

24.205,16

Intervencions quirúrgiques Juliol

ANRA

NARB

CCA

CGD

CMF

CPE

CPL

CTO

KCG

KOF

KTRA

NRC

OFT

ORL

TRAA

TRI

URO

Infermeria quirúrgica

Total

38.237,75

3.696,00

1.968,52

10.375,20

6.743,88

2.075,04

4.668,84

2.075,04

4.150,08

12.709,62

2.075,04

4.550,94

26.209,78

119.535,73

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

BI)

A la pregunta RGE núm. 6627/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a delegat

de Turisme a Menorca. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del

2004).

Coordinació i seguiment dels plans d'actuació i de les

activitats impulsades per la Conselleria de Turisme del Govern

de les Illes Balears i per l'administració institucional de la

CAIB adscrita a l'esmentada conselleria a Menorca.

Exercir altres facultats i atribucions que li siguin

encomanades d'acord amb la legislació en vigor.

Palma, 5 de novembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BJ)

A la pregunta RGE núm. 6652/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a centre

terapèutic de menors. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del

2004).

La Conselleria de Presidència i Esports ha iniciat el

procediment d'expropiació dels terrenys on se situarà el futur

centre per al compliment de mesures d'internament terapèutic

per a menors.
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Palma, 22 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BK)

A la pregunta RGE núm. 6653/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a centres de

menors prevists a la Llei 5/2000, penal juvenil. (BOPIB núm.

60 de 29 d'octubre del 2004).

La Conselleria de Presidència i Esports ha iniciat un

projecte de reformes i millores en el centre socioeducatiu Es

Pinaret. Així mateix ha iniciat el procediment per a la

construcció d'un centre per al compliment de mesures

d'internament terapèutic, i ha inaugurat un pis per al

compliment de mesures de convivència en grup educatiu.

Palma, 22 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BL)

A la pregunta RGE núm. 6654/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

constitució del Consell Assessor d'IB3. (BOPIB núm. 60 de 29

d'octubre del 2004).

D'acord amb la Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de la

companyia de ràdio i televisió de les Illes Balears, els òrgans en

funcions d'administració i direcció són:

- Consell d'Administració.

- Consell Assessor.

- Direcció general.

El Decret 29/2004, de 26 de març, disposa que mentre no

s'hagin constituït el Consell d'Administració i el Consell

Assessor, les seves funcions les ha d'exercir el Consell Assessor

de Televisió Espanyola a les Illes Balears, per la qual cosa en

l'actualitat és el Consell Assessor de TVE a les Illes Balears el

que està realitzant les funcions dels altres òrgans esmentats, i

en la mesura que la constitució del Consell d'Administració no

sigui efectiva no s'estima oportú engegar el Consell Assessor.

Palma, 19 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

BM)

A la Pregunta RGE núm. 6655/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a empreses

presentades per a la redacció de documents per a la

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

En el temps i forma establerts a l'efecte en aquesta licitació

es presentaren el següents licitadors: Sa Vola Balear SL i el Sr.

Francesc Gost Serra.

Una vegada ponderats els criteris d'adjudicació el contracte

va ser adjudicat al Sr. Francesc Gost Serra.

Palma, 15 de desembre de 2004

El Conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

BN)

A la pregunta RGE núm. 6702/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "Eix de la

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

Es valora de manera positiva tot acord de cooperació

interregional que, en el  marc jurídic vigent actualment,

s'estableixi amb territoris, nacionals o estrangers, amb lògica

independència del partit governant, amb els quals les Illes

Balears comparteixen necessitats, objectius i problemes

relacionats amb els àmbits competencials de la comunitat

autònoma.

El Govern considera que aquest tipus de colAlaboració

institucional és beneficiosa per a l'interès general i, per tant, ha

de donar suport, entre d'altres, als acords de cooperació amb

Canàries en matèria de turisme, gestió mediambiental i lluita

contra els desavantatges estructurals lligats a la insularitat; al

Grup de les Illes de la Mediterrània, conjuntament amb

Còrsega, Creta, Sardenya i Sicília; a l'euroregió Pirineus-

Mediterrània, amb Aragó, Catalunya i els departaments

francesos de Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées, amb la

finalitat d'obrir algun dels seus projectes a l'arc mediterrani, cap

a Andalusia i el Magrib, i també cap a Provença, la vall de

Roina i el nord d'Itàlia; i a l'anomenat "Eix de la prosperitat",

constituït amb València i Madrid.

La pluriinsularitat, les similituds en l'estructura productiva,

la perificitat insular, la proximitat geogràfica, els vincles

culturals, històrics i lingüístics, o les coincidències del model

econòmic han facilitat l'establiment d'aquests acords per

enfortir, en cada cas, la defensa dels legítims interessos

comuns, permetent la colAlaboració entre governs de països i

partits polítics diferents.

L'anomenat "Eix de la prosperitat" es va crear a partir de les

similituds d'objectius perseguits pels acords subscrits entre, per

una banda, la comunitat Valenciana i les Illes Balears a la

trobada dels seus governs dia 24 de setembre del 2003 i, de

l'altra, entre Madrid i València a la reunió bilateral dels seus

respectius executius dia 15 de juny del 2004.

Amb la finalitat d'optimitzar recursos i aprofitar les

sinèrgies, es va organitzar una entrevista dels presidents de les

tres comunitats dia 12 de juliol d'enguany, durant la qual es va

signar un protocol en matèria de sanitat i un altre de transport

i telecomunicacions, a més de diferents acords sobre educació,

cultura i esports.

Posteriorment Múrcia va expressar el seu interès de

participar-hi, així com també després les comunitats de

Castella-Lleó, Galícia i La Rioja es varen sumar a aquesta

iniciativa, que no va ser idea individual de cap dels presidents

autonòmics, ni s'ha restringit mai la intervenció de cap
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comunitat pel fet de tenir un govern d'un determinat color

polític.

Palma, 24 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

BO)

A la pregunta RGE núm. 6704/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fons europeus

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

El Govern lamenta que el diputat es faci ressò d'una

falsedat.

Palma, 12 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i  consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

BP)

A la pregunta RGE núm. 6708/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de

successions i donacions. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del

2004).

En primer lloc cal dir que l'impost sobre successions i

donacions, al tractar-se d'un tribut cedit a la CAIB d'acord amb

la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de

les comunitats autònomes (LOFCA), la Llei 21/2001, de 27 de

desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i

administratives del nou sistema de finançament de les

comunitats autònomes de règim comú, i la Llei 29/2002, d'1 de

juliol, de règim de cessió de tributs de l'Estat a la CAIB, no té

cap competència per poder dur a terme, en cap cas, l'eliminació

definitiva de l'impost, ja que, la seva titularitat, la té l'Estat i tan

sols per llei estatal es pot eliminar completament aquest impost.

Ara bé, l'esmentada llei 21/2001 sí que reconeix a les

comunitats autònomes (i per tant a la CAIB) competències

normatives per poder crear reduccions sobre la base imposable,

modificar la tarifa de l'impost ja sigui a l'alça o a la baixa, i

introduir noves deduccions i bonificacions a aquests afectes.

Cal dir que, amb l'objectiu d'alleugerar el pagament de l'impost

de successions i donacions, des de l'any 2004 s'han anat

aprovant una sèrie de mesures favorables als parents més

propers al causant, com l'aprovació l'exercici passat, per que fa

als descendents de 21 anys o menys, d'una bonificació del 99%

sobre la quota. Pel que fa a l'exercici 2005, s'estableix ara una

millora en la reducció a favor dels drethavents inclosos en el

grup II de l'article 20.2 a la Llei 29/1987, de l'impost de

successions i donacions (cònjuge, descendents de 21 anys o

més, i ascendents) que arribarà fins a 25.000 euros.

Palma, 12 de novembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

BQ)

A la pregunta RGE núm. 6709/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a càlculs de

beneficiats amb la rebaixa a les donacions per constituir

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

La xifra de 1.200 beneficiaris ve referida al nombre total de

contribuents que resultaran beneficiats pel conjunt de mesures

incloses en el projecte de llei d'acompanyament que, de forma

directa o indirecta, es refereixen a l'adquisició o constitució

d'empreses en l'impost sobre successions i donacions, tot allò

segons càlculs efectuats pels serveis de la mateixa conselleria.

Palma, 12 de novembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

BR)

A la pregunta RGE núm. 6710/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement

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

Les previsions de creixement econòmic que s'elaboren des

dels inicis dels anys noranta a la Direcció General d'Economia

de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació es basen en

un indicador sintètic de referència d'activitat, que recull

l'evolució dels principals indicadors de la nostra economia i és

objecte de contínua revisió.

La primera previsió de creixement econòmic de l'economia

balear per al 2004 es va fer el setembre del 2003, i se situava

entre l'1,4% i l'1,7%, previsió que se sostindria principalment

en una reactivació del sector serveis i de la inversió. Aquesta

forquilla (1,4 a 1,7 per cent) duplica la taxa de creixement

registrada el 2003 (0,7%).

Al llarg de l'exercici 2004 s'ha mantingut que el creixement

de l'economia balears es mouria en aquest interval. Cal

recordar, emperò, que la reactivació de l'activitat en el sector

serveis ha esdevingut més tard del que inicialment s'esperava.

Amb els indicadors disponibles en el moment de

l'elaboració del butlletí de conjuntura econòmica de setembre

i del quadre macroeconòmic de l'informe econòmic financer

que acompanya el Projecte de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2005, que

corresponien bàsicament al període gener-maig/juny del 2004,

es preveia que la taxa de creixement se situaria al voltant de

l'1,4%, ja que la recuperació de l'afluència turística d'aquest

període esdevenia més moderada de al prevista. Aquesta

previsió es mantenia, doncs, dins l'interval de l'1,4% a l'1,7%.

Cal dir que el juny tot just començava la temporada alta i

que calia, per tant, esperar a veure quina seria l'evolució

definitiva dels indicadors; si s'hagués registrat una continuïtat

en les tendències dels indicadors, la previsió central s'hauria

mantingut en l'1,4%, amb unes bandes de confiança a l'alça i a

la baixa sobre aquesta xifra.

A partir del mes de juliol  i amb les dades disponibles, avui

per avui, per als mesos d'agost i setembre, l'indicador sintètic
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de referència de l'economia balear situa la taxa de creixement

per al 2004 en l'1,5%, gràcies a una major recuperació en el

sector serveis, com en la inversió i el consum intern. Per tant es

manté el creixement dins l'interval que es ve anunciant des de

temps enrera.

En qualsevol cas, el tancament definitiu de l'exercici 2004

no es podrà fer fins al març/abril del 2005, quan es disposarà

de les sèries completes a 31 de desembre del 2004 que

alimenten el nostre model economètric de simulació i

predicció. 

Palma, 19 de novembre del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

BS)

A la pregunta RGE núm. 6711/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a tendència al

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

Quan va parlar d'aquesta qüestió el president es va referir al

procés que es dóna a totes les societats modernes i avançades,

on els ciutadans són més conscients dels seus drets i de cada

vegada estan més disposats a defensar-los.

Palma, 30 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

BT)

A la pregunta RGE núm. 6712/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a

compareixences de candidats a càrrecs de rellevància.

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

La designació o el nomenament de càrrecs a institucions o

organismes públics estan regulats per la normativa vigent, i el

Govern no té previst en aquests moments cap iniciativa

legislativa general en aquesta matèria.

Palma, 11 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

BU)

A la pregunta RGE núm. 6713/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a iniciatives

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

El Govern de les Illes Balears no té prevista en aquests

moments cap iniciativa legislativa sobre avaluació prèvia

parlamentària de les vacants dels diferents òrgans

institucionals.

Palma, 11 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

BV)

A la pregunta RGE núm. 6722/04, presentada per l'Hble.

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

signats per la Conselleria de Salut i Consum, en matèria de

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

Per part de la Direcció General de Consum no s'ha signat

cap conveni entre les associacions esmentades a la pregunta i

dins el període referit.

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

BX)

A les preguntes RGE núm. 6723/04 a 6731/04, presentades

per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives

a denúncies i/o reclamacions en matèria de consum I, II, III,

IV, V, VI, VII, VIII i IX. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del

2004).

Adjunt us tramet el quadre on figuren totes les matèries per

les quals s'ha reclamat a la Direcció General de Consum,

separat per illes i trimestres.

Palma, 26 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BY)

A les preguntes RGE núm. 6750/04 a 6758/04, presentades

per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives

a actuacions d'inspecció en matèria de consum (I-IX). (BOPIB

núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).

1r
trimestre

2n
trimestre

3r
trimestre

Actes
d'inspecció

Mallorca
Menorca
Eivissa i
Formentera

476
6

22

503
10

51

338
--

14

Actes de
presa de
mostres

Mallorca
Menorca
Eivissa i
Formentera

103
--

--

46
--

--

66
--

--

Total 607 610 418

Palma, 2 de desembre del 2004.
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La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

BZ)

A la pregunta RGE núm. 6759/04, presentada per l'Hble.

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

de control de productes alimentaris. (BOPIB núm. 60 de 29

d'octubre del 2004).

Adjunt us tramet les anàlisis del CCIC de les mostres de

paté. 

Palma, 26 de novembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

CA)

A la pregunta RGE núm. 6760/04, presentada per l'Hble.

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

de control de productes alimentaris (II). (BOPIB núm. 60 de

29 d'octubre del 2004).

S'ha seguit el procediment següent:

1. Notificació del resultat a l'empresa responsable, solAlicitant-li

la relació d'establiments on ha distribuït el producte.

Requeriment de la informació.

2. Comunicació al Servei de Seguretat Alimentària de la

Conselleria de Salut i Consum.

3. Comunicació a l'INC.

4. Proposta d'incoació d'expedient sancionador.

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CB)

A la pregunta RGE núm. 6761/04, presentada per l'Hble.

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

de productes industrials. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del

2004).

A. Actuacions inspectores

1. Nombre de productes inspeccionats: 174

1.1. Nombre de productes etiquetats correctament: 172

1.2. Nombre de productes sense etiquetat: 0

1.3. Nombre de productes amb irregularitats a l'etiquetat: 2

B. Marcat i etiquetat

2. Nombre de productes en els quals no figura la identificació

del responsable: 0

3. Nombre de productes amb irregularitats a la identificació del

fabricant: 0

4. Nombre e productes contemplats dins del punt 1 en els quals

ha de figurat el marcat "CE": 69

4.1. Nombre de productes en els quals no figura el marcat

"CE": 0

C. Garantia comercial

5. Nombre de productes contemplats en el punt 1 en els quals

s'ha inspeccionat la garantia comercial: 174

5.1. Nombre de productes amb garantia comercial (escrita): 35

5.2. Nombre de productes sense garantia comercial (escrita):

139

5.3. Nombre de productes amb les dades de garantia comercial

correctes: 34

5.4. Nombre de productes amb irregularitats a les dades de la

garantia comercial: 1

D. Marcat de preus

6. Nombre de productes contemplats en el punt 1 en els quals

s'ha inspeccionat el preu per unitat de mesura: 50

6.1. Nombre de productes que presenten el preu per unitat de

mesura: 49

6.2. Nombre de productes que no presenten el preu per unitat

de mesura: 1

6.3. Nombre de productes que indiquen correcte el preu per

unitat de mesura: 49

6.4. Nombre de productes que presenten irregularitats en la

indicació del preu per unitat de mesura: 0

E. Mesures adoptades com a resultat de les actuacions

d'inspecció

7. Nombre d'establiments de venda existents

8. Nombre d'establiments inspeccionats: 65

Palma, 2 de desembre del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CC)

A la Pregunta RGE núm. 6762/04, presentada per l'Hble

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

de control de serveis (I). (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre de

2004).

Campanya lloguer de vehicles

Tipus de campanya: autonòmica

Dates de la inspecció: març-octubre 2004

Localitat: Palma

Normativa aplicable:

Nombre d'establiments inspeccionats: 24

Nombre d'establiments amb irregularitats: 11

Nombre d'irregularitats detectades: 21

Desglossament d'irregularitats detectades:

No hi figura el número d'autorització del lloguer: 6

No hi figura l'òrgan que va atorgar l'autorització: 9
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L'empresa arrendadora no té exposats al públic els preus de

l'activitat en un lloc visible i suficientment accessible

mitjançant llistats o fullets: 1

No existeix rètol exposat de forma visible al públic en el

qual anuncien disposar de Llibre de Reclamacions: 4

Ni en els contractes, ni en els cartells s'informa al públic del

sistema de càlcul de la benzina i del seu import: 1

Resultats:

Nombre d'advertiments: 8

Expedients sancionadors: 0

Palma, 2 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CD)

A la Pregunta RGE núm. 6763/04, presentada per l'Hble

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

de control de serveis (II). (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre de

2004).

Campanya de control de venta de vehicles usats 2004.

Tipus de campanya: nacional.

Dates d'inspecció: abril i maig del 2004.

Campanya: finalitzada.

Localitats: Manacor, S'Arenal, Palma, Inca, Coll de'n

Rebassa, Son Ferriol, Llucmajor, Santa Ponça i Felanitx.

Normativa aplicable:

No hi ha reglamentació específica. El protocol se va

elaborar basant-se en decrets de les comunitats de Madrid i

Andalusia. La campanya té per objectiu conèixer la informació

de què disposen els consumidors sobre els serveis que

s'ofereixen en el sector i determinar la necessitat de legislar en

aquesta comunitat autònoma.

Nombre d'empreses inspeccionades: 50

Nombre d'empreses amb irregularitats: 48

Nombre d'irregularitats detectades: 251

Desglossament d'irregularitats detectades:

1.1- No s 'indica qui és el titular del vehicle: 40

1.2- No figuren les característiques en cada vehicle:

       15

1.3- No s'indica la garantia: 22

1.4- No s'indica l'antiguitat del vehicle: 17

1.5- No s'indica el quilometratge: 23

1.6- No s'indica la data de la primera matriculació: 33

1.7- No s'indica el servei a què anteriorment estava destinat:

43

1.8- No s'indica el preu (imposts inclosos): 6

3.1- En el document de garantia que s'entrega no s'indica el

garant: 6

3.2- En el document de garantia que s'entrega no s'indiquen

les condicions: 7

3.3- En el document de garantia que s'entrega no s'indica el

termini de duració (mínim un any): 13

6- No disposa de fulles de reclamació: 26

Resultats:

Expedients sancionadors: 0

Número d'advertiments: 5

Deficiències corregides: 2

Palma, 2 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CE)

A la Pregunta RGE núm. 6764/04, presentada per l'Hble

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

de control de serveis (III). (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre de

2004).

Campanya de control de la informació obligatòria dels

centres de bronzejat.

Tipus de campanya: nacional/autonòmica

Dates de la inspecció: juny a _____

Localitats: Palma, Santa Margalida, Alcúdia, Muro i Inca.

Normativa aplicable: Decret 16/2004 que regula els centres

de bronzejat.

Nombre d'establiments inspeccionats: 23

Nombre d'establiments amb irregularitats: 23

Nombre de productes inspeccionats: 40

Nombre de productes amb irregularitats: 2

Nombre d'irregularitats detectades: 345

Desglossament d'irregularitats detectades pel nombre

d'establiments:

En informació: 21

En publicitat: 21

En equips de protecció: 1

En condicions higiènicosanitàries: 4

En manteniment: 17

En cursos de formació: 19

En facturació: 9

En l'aparell:  2

Resultats:

Nombre d'expedients passats a sancions: 8

Nombre de requeriments: 8

Campanya de control d'aspectes essencials i bàsics de la

informació al consumidor: perruqueries.

Tipus de campanya: nacional

Dates de la inspecció: de maig a _____

Localitats: Palma.

Normativa aplicable:

Nombre d'establiments inspeccionats: 38

Nombre d'establiments amb irregularitats: 17

Nombre d'irregularitats detectades: 30

Desglossament d'irregularitats detectades:

Falta d'indicació visible dels preus del servei: 12

Falta d'indicació dels preus dels productes: 12

Resultats:
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Nombre d'advertiments: 12

Nombre d'expedients sancionadors:  4

Observacions:

Palma, 2 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CF)

A la pregunta RGE núm. 6765/04, presentada per l'Hble.

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

publicacions locals. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del

2004).

La Direcció General de Comunicació, en el marc del que

preveu l'Ordre del conseller de Presidència de 5 de març del

2003, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la

concessió de subvencions, i a l'empara de la resolució de la

vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals de 27 de

febrer del 2004, de convocatòria de subvencions a mitjans de

comunicacions socials de la Vicepresidència i Conselleria de

Relacions Institucionals, ha concedit a les publicacions locals

les subvencions següents:

- Associació de Premsa Forana de Mallorca, 30.000 i.

- Associació de Premsa Local de Menorca, 4.500 i.

- El Sud de Mallorca, 6.000 i.

- L'Observador del Pla de Mallorca, 6.000 i.

- Set Dies i Part Forana, 12.000 i.

- De Franc, 6.000 i.

- Manacor Comarcal, 6.000 i.

- 7 Setmanari de Llevant, 6.000 i.

- Els Iris, 30.000 i.

Total: 106.500 i.

Palma, 19 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CG)

A la pregunta RGE núm. 6767/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a préstecs

preferents per a inversions en energies renovables. (BOPIB

núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha firmat un

conveni amb dues entitats bancàries per a l'establiment de

préstecs per a inversions en energies renovables. Les entitats

són La Caixa i Sa Nostra.

La durada de les operacions són de sis anys i el període de

vigència del conveni és fins al 31 de desembre.

El fet que s'hagi firmat amb dues entitats no significa que

altres entitats no puguin adherir-se al conveni; de fet estam en

negociacions perquè altres entitats firmin el conveni.

Palma, 8 de novembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

CH)

A la Pregunta RGE núm. 6769/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

pressupost per a ajuts el 2004 a propietaris dins espais

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

En pressupost destinat per a l'any 2004 ha estat de

1.203.000 euros.

Palma, 19 de novembre de 2004

El Conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CI)

A la pregunta RGE núm. 6781/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a enquesta del

Pla d'ajuda a la família. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre

del 2004).

No s'ha contractat cap empresa per a la realització d'una

enquesta telefònica com a base per a l'elaboració d'un pla

d'ajuda a la família.

Palma, 30 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

CJ)

A la pregunta RGE núm. 6784/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

enquesta entre els usuaris del tren. (BOPIB núm. 61 de 5 de

novembre del 2004).

En resposta a les seves preguntes l'informem:

- Sí.

- Opinometre SL.

- El 30 de setembre i finalitzada.

Palma, 29 de novembre del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

CK)

A la Pregunta RGE núm. 6834/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a trasllat

d'institut. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de 2004).
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A partir d'unes converses amb l'Ajuntament de Ciutadella

es va pensar en la possibilitat de traslladar l'IES Josep Maria

Quadrado de Ciutadella. Les motivacions varen ser d'una banda

millorar les instalAlacions actuals de l'anomenat institut i d'altra

donar una ubicació més adient a altres serveis educatius com

són el centre de professors, l'Escola Oficial d'Idiomes o

l'extensió del Conservatori. Aquest va ser el procés inicial, però

en tot moment la Conselleria d'Educació i Cultura va manifestar

la seva voluntat d'escoltar les opinions i suggeriments de totes

les parts abans de prendre una decisió. I és amb aquesta actitud

conciliadora que finalment s'ha decidit que l'IES Josep Maria

Quadrado no sigui traslladat.

Palma, 22 de desembre de 2004

El Conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

CL)

A la Pregunta RGE núm. 6895/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a pressupost

d'IB3. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de 2004).

No s'entén la pregunta. Quin era el pressupost "previs

inicialment"?

El primer pressupost confeccionat per a IB3, per a l'exercici

2004 en curs, fou presentat al Consell Assessor en funcions del

Consell d'Administració de RTVIB el 5 de maig de 2004 i

ascendia, entre inversió i explotació a 22.993 milers d'euros

bàsicament a causa de les inversions de posada en marxa, que

ascendien a 20.061 milers d'euros. A això s'hi ha d'afegir que

ni l'ens ni les seves societats de televisió i ràdio no es varen

constituir fins l'abril del 2004.

El segon pressupost, correspon a l'exercici 2005, i ja

contempla, juntament amb la continuïtat de l'esforç inversor i

tecnològic, despeses corresponents a la producció de

programes, servei de suport als senyals, etcètera, i ha estat

presentat davant d'aquesta cambra segons el procediment

pressupostari establert.

Palma, 16 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CM)

A la Pregunta RGE núm. 6896/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a campanya

publicitària d'IB3. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de

2004).

L'import de la campanya publicitària de posada en marxa de

les emissions del contingut a l'avantprojecte de pressuposts està

encara per determinar, pendent d'adjudicar el projecte per mitjà

d'una solAlicitud pública d'ofertes. 

Palma, 16 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CN)

A la Pregunta RGE núm. 6897/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a acord d'IB3

amb FORTA. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de 2004).

El dilluns 22 de novembre es va fer entrega de la

documentació necessària a la seu de la FORTA, i la federació

va iniciar els tràmits per a l'ingrés de TVIB.

La quota inicia pot oscilAlar entre les 600.000 euros i el miló

d'euros, i anualment es contribueix al sosteniment de la

federació i s'adquireixen productes i serveis de TV, en major o

menor mesura segons els interessos o la disponibilitat

pressupostària.

En qualsevol cas, durant aquest mes de desembre es preveu

prosseguir els contactes a nivell general i sectorial a fi de

definir els terminis i l'operativitat de les futures relacions entre

IB3 i FORTA.

Palma, 16 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CO)

A la Pregunta RGE núm. 6898/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a gala inaugural

d'IB3. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de 2004).

La ràdio es presenta el març i no es pensa fer cap gala

diferenciada .

La gala de TV serà a començaments de setembre, seguint el

cronograma de posada en marxa progressiva i gradual des del

primer de març; a l'actualitat es manegen diversos formats i

propostes de gales per estrenar les emissions; per a la seva

elecció es mantindran els criteris professionals, artístics i

sobretot, de notorietat a fi d'aconseguir el millor llançament i

presentació pública de la cadena. Tan aviat com es prengui una

decisió del pressupost i el format, al respecte, s'informarà a

aquesta cambra.

Palma, 16 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CP)

A la Pregunta RGE núm. 6899/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a incentius per

als directius d'IB3. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de

2004).

El Consell Assessor en funcions del Consell

d'Administració de l'EPRTVIB va aprovar a les adaptacions del

sistema retributiu tres mesures per flexibilitzar els sous,

adequar l'actual sistema a la pràctica habitual en altres ens i

disposar de mecanismes útils per accedir al mercat dels

professionals audiovisuals.
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Les mesures citades sempre s'han d'aplicar amb caràcter

restrictiu quan estigui justificat per l'eficàcia i els interessos de

l'ens i les seves societats, són el resultat de la negociació dels

treballadors amb la direcció general i no tenen caràcter de

consolidable.

Les mesures aprovades són les següents:

-Retribució variable per objectius. S'estableixen uns

objectius que s'han de complir basats en paràmetres com els

nivells d'audiència, els ingressos publicitaris de la cadena,

etcètera.

-Plus de disponibilitat especial per als casos de la dedicació

especial que incloguin disponibilitat en dies festius i en

períodes de nocturnitat.

-Plus per acumulació de responsabilitats que s'aplica en els

supòsits en què de forma provisional el treballador assumeixi

una ampliació de les responsabilitats que es recullen en el seu

contracte.

Avui s'ha aplicat als següents llocs:

-Director tècnic i coordinar de sistemes (pus per

disponibilitat especial).

-Director de màrqueting (fins un 23% de retribució

variable).

-Director d'antena (fins un 15,5% de la retribució variable).

-Director d 'esports (plus per acumulació de

responsabilitats).

Palma, 16 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CQ)

A la pregunta RGE núm. 6900/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a convocatòries

del Govern central. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del

2004).

El Govern no ha "plantat" el Govern central en cap

convocatòria i pensa mantenir tots els contactes i encontres que

siguin necessaris per tractar assumptes que afectin els ciutadans

de les Illes Balears.

Palma, 10 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CR)

A la pregunta RGE núm. 6901/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a conferència de

presidents autonòmics. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del

2004).

A la conferència de presidents autonòmics i a qualsevol

altre àmbit el Govern de les Illes Balears planteja els assumptes

que considera d'interès per als ciutadans de les Illes Balears.

Palma, 11 de novembre 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. 6902/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sinistralitat

laboral entre treballadors autònoms. (BOPIB núm. 61 de 5 de

novembre del 2004).

Arran del Reial Decret 1273/2003, de 10 d'octubre, els

treballadors autònoms poden associar-se a una mútua

d'accidents de treball i malalties professionals per a la cobertura

de contingències professionals, al contrari del que ocorre amb

el règim general, en el qual estan protegits per aquest tipus de

contingències tots els treballadors per compte aliè. En el règim

especial de treballadors autònoms es "protegeix" qui vol.

D'altra banda, mentre que les comunitats autònomes tenen

transferides les competències relatives a gestió de la prevenció

de riscs laborals pel que fa a treballadors per compte aliè, el

reial decret esmentat atorga la competència de la gestió

assistencial -i res més que assistencial, ja que res no es diu en

l'ordre preventiu o investigadors de causes- a les MATEP o, el

que és el mateix, al sistema de la Seguretat Social.

Per tot l'anterior, no tenim les dades necessàries per fer

aquesta valoració, ja que no hi ha cap obligació per part del

sistema de Seguretat Social de comunicar ni el nombre

d'autònoms que s'han acollit a la possibilitat de protegir-se

contra les contingències professionals, ni quants d'ells han

sofert accidents de treball o malalties professionals, ni les seves

causes, ni la gravetat, etc., dades imprescindibles per fer la

valoració que se'ns demana, ja que, en definitiva, queden en

poder de l'Administració estatal.

Palma, 23 de novembre del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

CT)

A la Pregunta RGE núm. 6904/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a Centre de Salut

de Maó. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de 2004).

Per a la construcció del nou Centre de Salut de Maó és

necessari que l'Ajuntament de Maó cedeixi els terrenys per a la

construcció. En aquests moments el consistori està tramitant la

cessió del terreny, hi ha una dificultat afegida que és el

desallotjament d'un grup d'"okupas" que estan ocupant l'espai

on s'ha d'ubicar el nou centre de salut.

Palma, 23 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CU)



BOPIB núm. 70 -  19 de gener del 2005 2537

A la Pregunta RGE núm. 6905/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a cost del Centre

de Salut de Maó. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de 2004).

El cost previst de la construcció del nou Centre de Salut de

Maó, tal i com figura en Pla d'inversions en infraestructures

sanitàries 2004-2010, és de 4.060.480,09 euros. Aquest

pressupost inclou l'obra, projecte arquitectònic i els

equipaments.

Palma, 23 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CV)

A la Pregunta RGE núm. 6906/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a localització i

personal del Centre de Salut de Maó. (BOPIB núm. 61 de 5 de

novembre de 2004).

La dotació de personal és difícil de definir, aleshores es sap

que el centre donarà cobertura a prop de 18.000 adults i a més

de 2.500 fillets. La seva població de referència es situarà a

Maó, Es Castell i Sant Lluís. Donat els creixements de població

que està suportant l'illa de Menorca, s'adequarà la plantilla

definitiva a les necessitats del nou centre en el moment de la

seva posada en funcionament.

Palma, 23 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

CX)

A les Preguntes RGE núm. 6908 i 6909/04, presentades per

l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relatives a bons de

deute a l'estranger i emissió de bons de deute per garantir les

inversions. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de 2004).

L'emissió de deute a l'estranger és una de les possibilitats

que es maneja per concertar l'endeutament previst als

pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l'any 2005.

Palma, 10 de novembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

CY)

A la pregunta RGE núm. 6911/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a promoció

turística a Menorca. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del

2004).

El tracte que la Conselleria de Turisme del Govern de les

Illes Balears, mitjançant l'IBATUR, dóna en matèria de

promoció a l'illa de Menorca és el mateix que dóna a les altres

illes: estan presents en igualtat de condicions a tota la

programació de fires, edició de fullets i cartells, campanyes de

publicitat i patrocini d'esdeveniments, i totes aquelles

actuacions on intervengui l'IBATUR.

A més, en relació amb l'any 2003, el pressupost del 2004 va

preveure un increment del 20% en el conveni entre l'IBATUR

i el Consell Insular de Menorca i Foment.

Palma, 17 de novembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

CZ)

A la pregunta RGE núm. 6912/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a conveni entre

el Govern i Càritas. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del

2004).

Es calcula que el nombre de beneficiaris directes serà de

1.168 a l'illa de Mallorca, 112 a Menorca i 320 a Eivissa.

Palma, 30 de novembre del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

DA)

A la pregunta RGE núm. 6913/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sinistralitat

laboral. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

Adjunt us tramet els quadres dels accidents comptabilitzats

des de gener fins agost del 2004, quants han succeït a Mallorca,

quants a Menorca i quants a Eivissa i Formentera, especificant-

hi les causes dels greus per illes.

Palma, 25 de novembre del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

DB)

A la pregunta RGE núm. 6914/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a iniciatives

legislatives populars. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del

2004).

La iniciativa legislativa popular està regulada a

l'ordenament jurídic de la nostra comunitat autònoma, i el

Govern no té previst en aquests moments promoure cap

modificació en el sentit apuntat a la seva pregunta.

Palma, 11 de novembre del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

DC)

A la Pregunta RGE núm. 6916/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a

electrodomèstics de baix consum. (BOPIB núm. 61 de 5 de

novembre de 2004).

Els fons estan disponibles per a tots els ciutadans de les

Illes Balears i no estan vinculats territorialment.

Palma, 9 de desembre de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

DD)

A la Pregunta RGE núm. 7001/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions al PIER. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre de

2004).

S'han duit a terme les següents actuacions:

-Campanya d'informació i subvencions dirigides a

particulars, empreses i administració municipal amb la dotació

econòmica històrica de 1.300.000 euros.

-Convenis amb entitats financeres per al finançament

preferent d'aquestes instalAlacions.

-Creació i difusió del Cal-Pier (programa específic per a

Balears per al càlcul d'instalAlacions d'energies renovables).

-Reacció de l'ordenança solar tèrmica per a nous edificis.

Palma, 9 de desembre de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

DE)

A la Pregunta RGE núm. 7002/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

pressupost per a ajudes per energies renovables. (BOPIB núm.

62 de 12 de novembre de 2004).

El pressupost destinat a aquest apartat ha estat de 1.122.082

euros, amb un total de 266 expedients i una inversió associada

de 10.189.805 euros.

Palma, 9 de desembre de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

DF)

A la Pregunta RGE núm. 7003/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

solAlicituds d'ajudes per a instalAlacions d'energies renovables.

(BOPIB núm. 62 de 12 de novembre de 2004).

Número d'expedients presentats: 416.

Número d'expedients concedits: 266 (63%). La totalitat

d'aquests expedients admesos que complien amb els requisits

tècnics i administratius demanats han cobrat. Per tant, ha rebut

la subvenció tothom que complia els requisits.

La convocatòria del Pier ha estat un èxit, destacant un gran

nombre d'instalAlacions solars tèrmiques de grans dimensions

dins el sector turístic.

Cal recordar que l'any 2003, l'anterior Conselleria de Medi

Ambient, dels 877 expedients tan sols en va concedir 161, per

falta de recursos econòmics.

Palma, 7 de desembre de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

DG)

A la Pregunta RGE núm. 7005/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions al projecte Life Posidonia, Conselleria

d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre de

2004).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha duit a terme totes les

actuacions que estaven previstes al cronograma del projecte

Life Posidonia per a l'any 2004 i que han consistit en:

-Vigilància de les reserves marines de S'Arenal-Cap de

Regana, Nord de Menorca i Es Freus d'Eivissa i Formentera

(acció D.1 del projecte).

-Redacció de plans de gestió (acció A.5).

-Vigilància de l'alga invasora caulerpa taxifolia (acció D.2).

-Manteniment de la xarxa de monitorització de la posidònia

(acció E.4).

-Dotació de material divers a les confraries afectades per les

reserves marines (acció E.5).

Palma, 2 de desembre de 2004

La Consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

DH)

A les Preguntes RGE núm. 7043, 7044 i 7045/04,

presentades per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés,

relatives a responsables d'IB3 a Menorca i Eivissa, campanya

difamatòria i cessament dels responsables d'IB3 a Menorca i

Eivissa.(BOPIB núm. 62 de 12 de novembre de 2004).

Com a contestació a aquestes preguntes el Govern es remet

a la resposta oral donada per part de la Vicepresidenta i

Consellera de Relacions Institucionals a les preguntes orals

núm. 6790/04 i 6793/04, durant la sessió plenària celebrada el

dia 2 de novembre de 2004.

Palma, 22 de novembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

DI)

A les Preguntes RGE núm. 7046 i 7047/04, presentades per

l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relatives a cercar

informació sobre directius condemnats i recerca de precedents

judicials de condemnats per difamació. (BOPIB núm. 62 de 12

de novembre de 2004).

Entenent que les preguntes es refereixen a la informació

utilitzada per la Vicepresidenta i Consellera de Relacions

Institucionals durant el torn de preguntes orals a la sessió

plenària del dia 2 de novembre de 2004, l'inform que aquesta

informació és pública i notòria, com segur que deu conèixer el

propi diputat. Per tant, no ha estat necessari cap esforç ni

despesa, donada la proximitat i coneixement immediat d'alguns

casos.

Palma, 22 de novembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

DJ)

A la Pregunta RGE núm. 7048/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions

entorn a la Conferència de Presidents. (BOPIB núm. 62 de 12

de novembre de 2004).

No s'observa cap declaració contradictòria entre els

membres del Govern, ja que, totes les manifestacions han

coincidit en què la idea de reunir els presidents autonòmics és

una "bona iniciativa", però que després aquesta proposta

esdevé un fet que es pot valorar de forma positiva o negativa,

depenent de la manera que es dugui a terme.

Així ho va explicar el President Matas, qui, davant el ple

del Parlament, de dia 16 de novembre, va senyalar,

textualment, que "el perill i risc que té aquesta Conferència de

Presidents és que això sigui un escaló més dins la política de

gestos que serveixen per fer-se fotos, grans abraçades, però

després el contingut poquet". En la mateixa línia, el President

del Govern va afegir que: "primer, les reunions aquestes s'han

de preparar millor i el contingut d'aquestes reunions s'ha de

preparar millor". Per tant, tot i haver considerat que la trobada

és una "iniciativa" positiva,  després no va apreciar que la seva

realització fos millor, tal com ja s'havia constatat a la reunió

preparatòria, en la que molts dels assistents van manifestar el

seu disgust tan per les formes com pels continguts de la

convocatòria.

Palma, 3 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

DK)

A la Pregunta RGE núm. 7049/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a presentació del

nou REB. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre de 2004).

El Govern considera que no ha de valorar la reacció o les

opinions d'altres presidents de comunitats autònomes respecte

de la proposta o projecte del nou Règim Especial per a les Illes

Balears.

Palma, 25 de novembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

DL)

A la Pregunta RGE núm. 7050/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a autorització

per endeutament. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre de

2004).

En compliment del que disposa l'article 31.1 de la Llei

1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, mitjançant l'aprovació de la Llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l'exercici

corresponent, el Govern rep aquesta autorització.

Pel que fa a l'import que s'esmenta a la pregunta, cal indicar

que els imports prevists en el projecte de llei de pressuposts de

la comunitat autònoma per a l'any 2005 per al capítol IX

d'ingressos, en aplicació de les disposicions establertes als

articles 18.3 i 18.4 del mateix projecte, són 362,3 milions

d'euros per a la comunitat autònoma i entitats que en depenen

(42,3 milions d'euros dels quals corresponen a variacions de

passius financers), i 60 milions d'euros per al Servei de Salut de

les Illes Balears.

Palma, 13 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

DM)

A la Pregunta RGE núm. 7051/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a Llei de

pressuposts. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre de 2004).

La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General

Pressupostària no té el caràcter de legislació estatal bàsica i el

seu àmbit d'aplicació es limita al sector públic estatal; no és per

tant, d'aplicació al procés d'elaboració i aprovació dels

projectes de llei de pressuposts de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

La Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat

Pressupostària sí que constitueix legislació bàsica de l'Estat i,

a més, inclou a les administracions de les comunitats

autònomes en el seu àmbit d'aplicació subjectiu; les seves

disposicions relatives al principi d'estabilitat pressupostària

són, per tant, aplicables al projecte de llei dels pressuposts

generals de al comunitat autònoma de les Illes Balears per al

2005; així mateix, aquesta llei estableix, en coordinació amb la

Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de

Llei General d'Estabilitat Pressupostària, els mecanismes a

seguir en les situacions de dèficit pressupostari. En compliment

de l'establert en ambdues lleis, el Govern de les Illes Balears

haurà d'elaborar un pla economicofinancer de sanejament a mig
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termini en el que es justifiquen les causes del desequilibri i es

prevegi la seva correcció, i que trametrà al Consell de Política

Fiscal i Financera de les comunitats autònomes una vegada

s'hagi aprovat la Llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma per al 2005.

Atès l'anterior, es pot afirmar que en cap cas es conculca les

lleis abans esmentades.

Palma, 30 de novembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

DN)

A la Pregunta RGE núm. 7052/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a inversions en

el pressupost per al 2005. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre

de 2004).

Totes les inversions quantificades es corresponen al que

preveu l'ordre de confecció dels pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2005 (BOIB

núm. 80, de 8 de juny de 2004) i l'annex XIII de l'Ordre de

confecció dels pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per al 2004, que es manté vigent.

Les inversions per a l'exercici pressupostari 2005 estan

detallades per seccions, programes i subconceptes en dels toms

II al V del projecte de pressupost. A més, en el tom I,

concretament a la pàgina 71, hi ha un resum per capítol, article

i concepte; també en el mateix tom hi ha un resum de les

inversions per illes i per seccions pressupostàries. 

Palma, 30 de novembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

DO)

A la Pregunta RGE núm. 7053/04, presentada per l'Hble

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

consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 62 de 12 de

novembre de 2004).

Consultes Intervencions

Anestèsia i reanimació

Cirurgia

CO Traumatologia

Otorrinolaringologia

Oftalmologia

Radiodiagnòstic

240,40

120,20

1.562,60 

3.623,04

603,84

2.414,36

Palma, 23 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DP)

A la Pregunta RGE núm. 7054/04, presentada per l'Hble

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

intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 62

de 12 de novembre de 2004).

El cost per a la realització d'una consulta d'especialitat de

ginecologia, realitzada per personal de l'Hospital de Can

Misses fora de l'horari ("peonades"), durant el mes d'octubre de

2004, és de 213,12 euros.

Palma, 23 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DQ)

A la Pregunta RGE núm. 7056/04, presentada per l'Hble

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

intervencions fora del centre. (BOPIB núm. 62 de 12 de

novembre de 2004).

0 euros. No realitzat consultes i/o intervencions.

Palma, 23 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DR)

A les Preguntes RGE núm. 7057, 7058, 7059, 7060, 7071,

7072, 7073, 7074, 7075, 7088, 7089, 7090, 7091 7092, 7093,

7094, 7095 i 7096/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat

Miquel Gascón i Mir, relatives a intervencions a Son Dureta,

intervencions a Son Llàtzer, intervencions a l'Hospital de

Manacor, intervencions a l'Hospital de Can Misses, llista

d'espera a Son Dureta, llista d'espera a Son Llàtzer, llista

d'espera a l'Hospital de Manacor, llista d'espera a Can Misses,

llista d'espera a Verge del Toro, llista d'espera a consulta i

llista d'espera de proves diagnòstiques. (BOPIB núm. 62 de 12

de novembre de 2004).

Adjunt us tramet, la informació solAlicitada.

Palma, 26 de novembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

DS)

A la Pregunta RGE núm. 7070/04, presentada per l'Hble

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

centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 62 de 12 de

novembre de 2004).
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El número d'intervencions realitzades en "jornada

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

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos, a centres

concertats d'Eivissa durant el mes d'octubre del 2004, és: 0.

Palma, 23 de desembre de 2004

La Consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DT)

A la Pregunta RGE núm. 7146/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a

centre de menors. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre de

2004).

La Conselleria de Presidència i Esports ha iniciat el

procediment d'expropiació dels terrenys on es situarà el futur

centre per al compliment de mesures d'internament terapèutic

per a menors, publicat al BOIB núm. 166, de 23 de novembre

de 2004.

Palma, 30 de novembre de 2004

La Consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

DU)

A la Pregunta RGE núm. 7147/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a

Fundació contra la violència de gènere. (BOPIB núm. 62 de

12 de novembre de 2004).

La Fundació Balear Contra la Violència de Gènere encara

no compta amb personalitat jurídica, només s'ha signat l'acta

notarial de constitució.

Fins que no es completin tots els tràmits escaients, no pot

percebre cap aportació externa, motiu pel qual encara cap

empresa ha aportat fons.

Palma, 30 de novembre de 2004

La Consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

DV)

A la Pregunta RGE núm. 7263/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a efectes

de la llengua blava. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de

2004).

Els ingressos lligats a les actuacions efectuades pel Govern

entorn als efectes de la llengua blava han estat de 523.430

euros.

Palma, 14 de desembre de 2004

La Consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

DX)

A la Pregunta RGE núm. 7264/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

complex esportiu Torre dels Enagistes. (BOPIB núm. 63 de 19

de novembre de 2004).

La Conselleria de Presidència i Esports, a través de la

Direcció General d'Esports, aportarà la quantitat màxima de

240.000 euros. 

Palma, 17 de desembre de 2004

La Consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

DY)

A la Pregunta RGE núm. 7266/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

participació del globus aerostàtic de l'IBATUR al campionat

d'Espanya. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de 2004).

El cost total de la participació en el campionat d'Espanya

del globus aerostàtic de l'IBATUR fou de 11.914,09 euros, dels

quals 6.436,57 varen ser a càrrec de l'IBATUR.

A dia d'avui no està prevista la participació en el campionat

d'Hongria del globus aerostàtic de l'IBATUR.

Palma, 1 de desembre de 2004

El Conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

DZ)

A la Pregunta RGE núm. 7268/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a millora

del poliesportiu de Sant Ferran. (BOPIB núm. 63 de 19 de

novembre de 2004).

A dia d'avui la Conselleria de Presidència i Esports no té

cap solAlicitud de participació en la millora de les instalAlacions

del poliesportiu de Sant Ferran i la creació d'una residència de

joves promeses.

Palma, 17 de desembre de 2004

La Consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

EA)

A la Pregunta RGE núm. 7271/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a sinistrabilitat

laboral a les illes. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de

2004).

L'índex de sinistrabilitat (taxa d'accidents en relació amb els

treballadors d'una determinada comunitat autònoma, província,

sector, etcètera) és la dada més significativa per poder conèixer

l'abast de les estadístiques, sobretot si es realitza una

comparació interanual. En aquest sentit, hem d'assenyalar els

factors següents:
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1. D'una banda, efectivament, l'índex de sinistrabilitat a les

Balears és superior a la mitjana estatal (4.453,59 i 3,850,39

respectivament), quan es mantengui el descens constant

d'aquell. Aquesta situació es deu, segons el nostre parer, a dos

factors: la temporalitat dels contractes i l'excessiu pes del sector

serveis en què es produeix el major nombre de sinistres a les

illes.

2. No obstant l'anterior, estaríem furtant a la cambra dades

essencials si no oferíssim una panoràmica més perfilada

d'aquests índexs i, en aquest sentit, hem d'assenyalar que en

que, en la comparació interanual (de gener a juliol, darreres

dades ofertes per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene),

mentre que el nostre descens en accidents lleus és inferior que

en altres comunitats autònomes, (tret de l'excepció d'Andalusia,

Extremadura, Galícia, Navarra i Ceuta, en les quals n'augmenta

el nombre, i les Canàries, València, on el descens és menor que

a les Balears), no passa el mateix amb els accidents grues, en

els quals el nostre descens respecte del mateix període de l'any

anterior és del 30,21%, només superat per Madrid amb un

33,69% de decrement interanual.

Palma, 3 de desembre de 2004

El Conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

EB)

A la Pregunta RGE núm. 7272/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a pressupost de

publicitat i propaganda del Govern. (BOPIB núm. 63 de 19 de

novembre de 2004).

L'increment significatiu en el pressupost d'aquest programa

es justifica perquè s'inclouen dins el pressupost de subvencions

a les iniciatives de comunicació social per a la realització de

campanyes d'informació i divulgatives de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, que en anteriors exercicis

s'executaven però que no quedaven reflectides als pressuposts

inicials. La quantitat inicial prevista per aquest concepte era de

20.000 euros a l'any 2003 i de 25.242,51 euros a l'any 2002.

Als pressuposts de l'any 2005 ja s'inclou, dins el pressupost

inicial, una quantitat fixada sobre una base de pressuposts

executats d'exercicis anteriors per aquest concepte (l'any 2002

va ser una quantitat executada de 3.435.719,13 euros i l'any

2003 va ser una quantitat executada de 3.809.468 euros).

Palma, 1 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

EC)

A la Pregunta RGE núm. 7273/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a figura del

mediador a Eivissa i Menorca. (BOPIB núm. 63 de 19 de

novembre de 2004).

La nova figura del mediador que presenta el Pla

d'Immigració, és una figura única que coordinarà les quatre

illes.

Palma, 17 de desembre de 2004

La Consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

ED)

A la Pregunta RGE núm. 7274/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a recaptació

anual de les terminals de la promotrot. (BOPIB núm. 63 de 19

de novembre de 2004).

Com es fa a la resta de tributs gestionats per la comunitat

autònoma de les Illes Balears existeixen diversos estudis al

respecte fets pel Departament Tributari de la Direcció General

de Tributs i Recaptació de la Conselleria d'Economia, Hisenda

i Innovació. En el cas de la promotrot van fonamentats

bàsicament en les previsions que la legislació vigent en matèria

del joc de la promotrot estableix i que va ser aprovada per

l'anterior Govern de les Illes Balears.

Així, el Decret 108/2001, de 3 d'agost, regulador de les

apostes hípiques i altres jocs de la promoció del trot i l'Ordre de

9 d'abril de 2002 que desenvolupa aquest decret, regulen els

anomenats "jocs de promoció del trot", establint que aquests

jocs consistiran en "jocs de resultats presortejats o

probabilístics, de combinacions diverses mitjançant lletres,

signes, nombres, o dibuixos referits directament o

indirectament a les curses de trot", els premis del quan no

podran ser inferiors al 70% de la recaptació total i amb un

sistema de connexió "on line" a un sistema centralitzat que

controlarà i gestionarà tota l'activitat.

Per altra banda, l'article 19 de l'Ordre de 9 d'abril de 2002

assenyala que de l'import total jugat, una vegada destinat el

70% a premis, la resta quedarà en poder de l'organitzador per

sufragar despeses i la taxa corresponent, fent seu el romanent.

Finalment, l'article 3 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre,

de mesures tributàries, administratives i de funció pública

estableix per als jocs de promoció del tort una tributació del

tipus del 18% sobre els ingressos bruts (diferència entre els

ingressos totals i les quantitats destinades a premi).

Palma, 3 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

EE)

A la Pregunta RGE núm. 7279/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a transferències

als consells insulars. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de

2004).

El Govern donarà compliment durant aquesta legislatura als

compromisos adjunts en el programa electoral amb el qual el

partit que li dóna suport va concórrer a les eleccions

autonòmiques.

Palma, 23 de novembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
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Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

EF)

A les Preguntes RGE núm. 7280, 7281 i 7282/04,

presentades per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés,

relatives a nou Règim Econòmic i Fiscal de les Illes Balears,

criteris per al nou Règim Econòmic i Fiscal de les Illes Balears

i consens per a l'aprovació del nou Règim Econòmic i Fiscal

de les Illes Balears. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de

2004).

En aquests moments no existeix un avantprojecte de llei del

nou Règim Especial de les Illes Balears. Tal com va manifestar

el President en el marc del debat sobre l'acció política  general

del Govern, celebrat els dies 5, 6 i 7 d'octubre (al Diari de

Sessions en el qual ens remetem), es cercarà el major acord

possible entre les forces polítiques i els agents econòmics i

socials mitjançant els processos habituals de participació en

l'elaboració i tramitació d'iniciatives, per tal que aquest projecte

prosperi.

Palma, 24 de novembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

EG)

A la Pregunta RGE núm. 7283/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a pla de

desestacionalització. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de

2004).

Us comunic que el Pla de destacionalització és competència

de la Conselleria de Turisme.

Palma, 25 de novembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

EH)

A la Pregunta RGE núm. 7284/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a instalAlacions

utilitzades als viatges oficials a Menorca. (BOPIB núm. 63 de

19 de novembre de 2004).

Les instalAlacions que s'utilitzen, així com els itineraris, les

reunions, les visites i en general totes les activitats dels

membres del Govern quan es desplacen a Menorca, depenen de

les característiques de cada viatge.

Palma, 25 de novembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

EI)

A la Pregunta RGE núm. 7306/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

ingressos procedents de les transferències de l'Estat (2004).

(BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de 2004).

En el pressupost inicial per a l'exercici del 2004 no hi ha

cap transferència procedent de l'Estat i destinada a la

Conselleria d'Educació i Cultura.

Palma, 2 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

EJ)

A la Pregunta RGE núm. 7307/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

ingressos procedents de les transferències de l'Estat (2005).

(BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de 2004).

En el projecte de pressupost per a l'exercici del 2005 hi ha

la transferència de l'Estat i destinada a la Conselleria

d'Educació i Cultura, per un import de 24.050 euros per a la

confecció del patrimoni bibliogràfic.

Palma, 2 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

EK)

A la Pregunta RGE núm. 7308/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

ingressos procedents de transferències de l'Estat, salut i

consum (2004). (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de 2004).

En el pressupost inicial per al 2004 hi ha transferències

procedents de l'Estat i destinades a la Conselleria de Salut i

Consum, per un import de 780.360 euros per a:

Lluita contra la Sida: 184.500 

Lluita contra la droga: 510.860

Creació d'un fons procedent dels béns decomissats per tràfic

de drogues:

85.000

Palma, 2 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

EL)

A la Pregunta RGE núm. 7309/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

ingressos procedents de transferències de l'Estat, salut i

consum (2005). (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre de 2004).

En el projecte de pressupost per al 2005 hi ha transferències

procedents de l'Estat i destinades a la Conselleria de Salut i

Consum, per un import de 780.360 euros per a:

Lluita contra la Sida: 184.500 

Lluita contra la droga: 510.860
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Creació d'un fons procedent dels béns decomissats per tràfic

de drogues:

85.000

Palma, 2 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

EM)

A la Pregunta RGE núm. 7374/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cànon

Port d'Andratx. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre de 2004).

En relació a la pregunta parlamentària formulada pel Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 7374/04

per la qual se solAlicita quina quantitat concreta ha cobrat la

Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports al

concessionari del Port d'Andratx dels anys 2003 i 2004, li

comunic el següent:

El Club de Vela del Port d'Andratx ha ingressat en el

compte bancari de la Direcció General de Ports de la caib, el

cànon per ocupació o aprofitament de domini públic portuari

per un import de 275.476,13 euros corresponents a l'any 2003

i per un import de 276.302,56 euros corresponents a l'any 2004.

Palma, 16 de desembre de 2004

La Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

EN)

A la Pregunta RGE núm. 7375/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cànon

Port d'Andratx. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre de 2004).

En resposta a la pregunta esmentada, adjunt vos tramet

informe del Director General de Ports de data 10 de desembre

Palma, 16 de desembre de 2004

La Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

EO)

A la Pregunta RGE núm. 7475/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a

subvencions a ajuntaments per a fires del camp. (BOPIB núm.

64 de 26 de novembre de 2004).

Us tramet, adjunt l'informe sobre les ajudes concedides als

ajuntaments per a la celebració de certàmens ramaders i fires

agràries, anys 2003 i 2004. Les ajudes corresponents a l'any

2004, estan en tràmit de pagaments, en els quadres s'indica la

quantitat aprovada.

Palma, 16 de desembre de 2004

La Consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

EP)

A la Pregunta RGE núm. 7477/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a Pla integral de

política farmacèutica. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre de

2004).

Aquesta conselleria ha tengut coneixement del "Pla integral

de política farmacèutica" del Ministeri de Salut i Consum,

exclusivament a una reunió convocada a Madrid el dia 23 de

novembre, tot i que aquesta consellera i altres consellers havien

manifestat que no hi podrien assistir, per això en representació

de la conselleria hi va anar la subdirectora assistencial del

medicament de l'ib-salut, que simplement va poder recollir el

document presentat perquè, tot i que es va demanar, el

Ministeri de Salut i Consum no el va voler enviar anteriorment

per a estudi i fer-hi les alAlegacions en el seu cas.

En aquests moments estam esperant poder debatre el pla

amb el Ministeri de Salut i Consum, per tal de fer propostes al

Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (convocat

el 15 de desembre del 2004), que és el fòrum adequat.

La Conseller de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

EQ)

A la Pregunta RGE núm. 7482/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a procediments

administratius d'adjudicació. (BOPIB núm. 64 de 26 de

novembre de 2004).

No.

Palma, 2 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

ER)

A la Pregunta RGE núm. 7483/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a capacitat

d'utilitzar la valoració d'un concurs administratiu. (BOPIB

núm. 64 de 26 de novembre de 2004).

No.

Palma, 2 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.



BOPIB núm. 70 -  19 de gener del 2005 2545

Ordre de Publicació

ES)

A la Pregunta RGE núm. 7484/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a desviament del

trànsit del pont de Llucmajor. (BOPIB núm. 64 de 26 de

novembre de 2004).

En resposta a la pregunta esmentada, vos comunic que el

Govern de les Illes Balears no ha rectificat en el desviament del

trànsit del nou pont de Llucmajor.

Palma, 3 de desembre de 2004

La Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

ET)

A la Pregunta RGE núm. 7485/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a imprudència

en el cas del nou pont de Llucmajor. (BOPIB núm. 64 de 26 de

novembre de 2004).

No. L'accident va ser per causa de l'incompliment de la

senyalització per part del transportista que circulava per la

carretera.

Palma, 3 de desembre de 2004

La Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

EU)

A la Pregunta RGE núm. 7488/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a impost de

successions. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre de 2004).

La capacitat normativa que tenen les comunitats autònomes

de règim comú envers els tributs cedits ve establerta a la Llei

21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures

fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les

comunitats autònomes de règim comú. En concret, pel que fa

a l'impost sobre successions i donacions, l'article 40 de

l'esmentada llei fixa l'abast de les competències normatives de

les comunitats autònomes sobre aquest impost (reduccions a la

base imposable, tarifa i deduccions o bonificacions a la quota).

Així doncs, d'acord amb aquest marc legal, cada comunitat

autònoma és sobirana per exercir la seva potestat normativa

així com trobi adient, i queda fora de les competències d'aquest

Govern valorar l'ús que es faci d'aquesta per part de la resta de

comunitats autònomes.

Pel que fa a la supressió de l'impost, encara que aquesta

qüestió ja va ser resposta a la pregunta 6708/04 del mateix

Grup Parlamentari Socialista, es reitera que l'impost sobre

successions i donacions, per tractar-se d'un tribut cedit a la

comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb la Llei

orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les

comunitats autònomes (LOFCA), la Llei 21/2001, de 27 de

desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i

administratives del nou sistema de finançament de les

comunitats autònomes de règim comú i la Llei 29/2002, d'1 de

juliol, de règim de cessió de tributs de l'Estat a la comunitat

autònoma de les Illes Balears, no té cap competència per poder

dur a terme l'eliminació definitiva de l'impost, ja que la seva

titularitat la té l'Estat i per tant, només per llei estatal es pot

eliminar completament aquest impost. Ara bé, l'esmentada Llei

21/2001 sí que reconeix a les comunitats autònomes (i per tant,

a la comunitat autònoma de les Illes Balears) competències

normatives per poder crear reduccions sobre la base imposable,

modificar la tarifa de l'impost a l'alça o a la baixa i introduir

noves deduccions i bonificacions.

Palma, 10 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

EV)

A la Pregunta RGE núm. 7489/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a supressió de

l'impost de successions. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre

de 2004).

En primer lloc cal dir (reiterant les contestes a les preguntes

escrites 6708/04 i 7488/04 fetes pel mateix Grup Parlamentari

Socialista) que l'impost sobre successions i donacions, per

tractar-se d'un tribut cedit a la comunitat autònoma de les Illes

Balears, d'acord amb la Llei orgànica 8/1980, de 22 de

setembre, de finançament de les comunitats autònomes

(LOFCA), la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es

regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de

finançament de les comunitats autònomes de règim comú i la

Llei 29/2002, d'1 de juliol, de règim de cessió de tributs de

l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, no té cap

competència per poder dur a terme l'eliminació definitiva de

l'impost, ja que la seva titularitat la té l'Estat i per tant, només

per llei estatal es pot eliminar completament aquest impost. Ara

bé, l'esmentada Llei 21/2001 sí que reconeix a les comunitats

autònomes (i per tant, a la comunitat autònoma de les Illes

Balears) competències normatives per poder crear reduccions

sobre la base imposable, modificar la tarifa de l'impost a l'alça

o a la baixa i introduir noves deduccions i bonificacions.

Per altra banda, d'acord amb l'article 64.3.b de la Llei

21/2001, tan l'administració general de l'Estat, com la de les

comunitats autònomes tenen l'obligació de comunicar-se

mútuament, mitjançant la Secretaria Tècnica Permanent de la

Comissió de Coordinació de la Gestió Tributària, els

avantprojectes i projectes normatius amb rang de llei que hagin

de ser sotmesos a l'aprovació respectiva del Govern de la nació

o dels consells de Govern de les comunitats autònomes,

respecte les modificacions que duguin a terme que puguin

afectar a la regulació dels tributs cedits.

Palma, 10 de desembre de 2004

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

EX)

A la Pregunta RGE núm. 8361/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Sr.
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Rafel Torres Gómez. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre de

2004).

El Sr. Rafel Torres Gómez presta els seus serveis com a

delegat de l'IDI a Inca. Les tasques que desenvolupa són de

total autonomia i responsabilitat del seu càrrec, limitades

només per les instruccions emanades pels seus òrgans

superiors.

Palma, 14 de desembre de 2004

El Conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

EY)

A la Pregunta RGE núm. 8369/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a IB3, la més

cara de l'Estat. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre de 2004).

L'afirmació que es fa a la pregunta és falsa.

Palma, 20 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

EZ)

A la Pregunta RGE núm. 8370/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a producció

pròpia d'IB3. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre de 2004).

L'Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears (IB3)

es troba actualment en procés de contractació de bona part de

la seva producció, per la qual cosa no disposa de la totalitat de

les dades i la informació que es solAlicita.

Palma, 20 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

FA)

A la Pregunta RGE núm. 8371/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a producció de

les futures emissions d'IB3. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre

de 2004).

Es pot dir que quasi totes les productores nacionals s'han

interessat en contractar, soles o per associació-colAlaboració

amb productores legals, produccions i programes per a IB3. En

produccions de certa complexitat, és aconsellable, i així ha

ocorregut en la posada en marxa de nombroses televisions

autonòmiques, que les emissions locals amb menys experiència

i recursos comencin aliant-se amb emissores consolidades de

l'àmbit nacional i autonòmic al menys durant els primers anys

de vida d'IB3.

Palma, 20 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

FB)

A la Pregunta RGE núm. 8373/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a concurs de

canals digitals. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre de 2004).

El Govern de les Illes Balears, per diversos mitjans, i per

tant, per part del President com d'altres membres i alts càrrecs,

ha informat i mantingut diversos contactes amb la Federació

Balear de Televisions Locals en relació al concurs de canals

digitals.

Palma, 30 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

FC)

A la Pregunta RGE núm. 8381/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a querella per

prevaricació. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre de 2004).

El Govern actua en tot moment de conformitat amb les

disposicions legals vigents.

Palma, 14 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

FD)

A la Pregunta RGE núm. 8382/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a abstenció als

procediments administratius. (BOPIB núm. 65 de 3 de

desembre de 2004).

No existeix cap informe jurídic que aconselli l'abstenció

permanent en tots els procediments en els quals intervinguin

alguna societat que s'ha querellat per prevaricació.

L'abstenció opera quan es donen les circumstàncies

previstes legalment en l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques

i del Procediment Administratiu Comú i en l'article 22 de la

Llei 3/2003. de 26 de març de Règim Jurídic de l'Administració

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense necessitat

de cap informe jurídic de les característiques assenyalades en

la pregunta.

Palma, 16 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

FE)

A la Pregunta RGE núm. 8777/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a dimissió d'alts

càrrecs. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre de 2004).

No.
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Palma, 30 de desembre de 2004

La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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