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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 560/05, de l'Hble. Sra. D iputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Consell de seguretat alimentària.
2610
B) RGE núm. 561/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Consell de seguretat alimentària.
2610
C) RGE núm. 562/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Comitè tècnic científic de seguretat alimentària, funcions i objectius.
2610
D) RGE núm. 563/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Comitè tècnic científic de seguretat alimentària, data d'inici i d'activitat.
2611
E) RGE núm. 564/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra U nida i Els Verds,
relativa a criteris per a la convocatòria per a projectes de cooperació promoguts per les cases balears.
2611
F) RGE núm. 565/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a elements per determinar la despesa en projectes de les cases balears a l'estranger.
2611
G) RGE núm. 567/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a composició de la Comissió de la vigilància i el control de substàncies de residus animals.
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H) RGE núm. 568/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra U nida i Els Verds,
relativa a funcions i objectius de la Comissió de la vigilància i el control de substàncies de residus animals.
2611
I) RGE núm. 569/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a data d'inici de la tasca de la Comissió de la vigilància i el control de substàncies de residus animals.
2611
J) RGE núm. 570/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Consell de seguretat alimentària.
2611
K) RGE núm. 571/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Comitè tècnic científic de seguretat alimentària.
2612
L) RGE núm. 572/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Consell d'administració de l'empresa INESTUR.
2612
M) RGE núm. 573/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a objectius i finalitats de l'empresa INESTUR.
2612
N) RGE núm. 574/05, de l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions i projectes de l'empresa INESTUR.
2612
O) RGE núm. 579/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya de
comunicació "Illes Balears, un espai laboral a protegir".
2612
P) RGE núm. 580/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quanties
i conceptes de les transferències de capital i transferències corrents al Consell d'Eivissa i Formentera.
2612
Q) RGE núm. 581/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
per al 2005 de quanties i conceptes de les transferències de capital i transferències corrents al Consell d'Eivissa i Formentera.
2612
R) RGE núm. 582/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ports de les Illes de
competència i gestió autonòmica.
2612
S) RGE núm. 583/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats gastades,
reservades i disponibles de totes les partides pressupostàries a 2 de març del 2004.
2613
T) RGE núm. 584/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats gastades,
reservades i disponibles de totes les partides pressupostàries a 1 de juny del 2004.
2613
U) RGE núm. 585/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats gastades,
reservades i disponibles de totes les partides pressupostàries a 1 de setembre del 2004.
2613
V) RGE núm. 586/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicència d'activitat
de l'EBAP.
2613
X) RGE núm. 587/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a procuradors i lletrats.
2613
Y) RGE núm. 588/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dietes abonades
a escoltes del president.
2613
Z) RGE núm. 589/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells de Govern
presidits per altra persona distinta al president.
2613
AA) RGE núm. 590/05, de l'Hble. Sr. D iputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells de
Govern presidits pel president.
2614
AB) RGE núm. 591/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges del
president fora de les Illes Balears.
2614
AC) RGE núm. 592/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges del
president fora de les Illes Balears amb càrrec a la CAIB.
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AD) RGE núm. 593/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de població
a les Illes Balears.
2614
AE) RGE núm. 594/05, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost definitiu
de l'any 2004 per a l'Hospital de Son Dureta.
2614
AF) RGE núm. 595/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost definitiu
de l'any 2004 per a l'Hospital de Can Misses.
2614
AG) RGE núm. 596/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost definitiu
de l'any 2004 per a l'Àrea de Salut de Menorca.
2614
AH) RGE núm. 597/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost definitiu
de l'any 2004 per a l'Àrea de Salut d'Eivissa.
2615
AI) RGE núm. 598/05, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost definitiu
de l'any 2004 per a Primària a Mallorca.
2615
AJ) RGE núm. 599/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost definitiu
de l'any 2004 per als Serveis centrals d'ib-salut.
2615
AK) RGE núm. 600/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost definitiu
de l'any 2004 per al 061.
2615
AL) RGE núm. 601/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost definitiu
de l'any 2004 per a GESM A.
2615
AM) RGE núm. 602/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra
la infracció mediambiental de la platja de Can Picafort.
2615
AN) RGE núm. 603/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pactes locals
d'ocupació.
2615
AO) RGE núm. 604/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost econòmic
de la reestructuració del Servei d'Ocupació.
2615
AP) RGE núm. 605/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caiguda dràstica
de les inversions d'ajuntaments.
2616
AQ) RGE núm. 606/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a endeutament
dels municipis.
2616
AR) RGE núm. 607/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusió de la
gestió en el treball i habitatge en cas de transferència als consells insulars.
2616
AS) RGE núm. 608/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes al
Comitè de savis de reforma de l'Estatut.
2616
AT) RGE núm. 609/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències
gestionades pels ajuntaments.
2616
AU) RGE núm. 610/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació
privilegiada sobre el Pla de desestacionalització.
2616

9.

AV) RGE núm. 611/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a errades del Canal
2616

AX) RGE núm. 612/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model de Canal
9 per a IB3.
2617
AY) RGE núm. 613/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a errades en el
programa d'ajuda de l'IRPF.
2617
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AZ) RGE núm. 637/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estratègies
concretes del pacte socioeconòmic.
2617
BA) RGE núm. 638/05, de l'Hble. Sr. D iputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
desestacionalització.
2617
BB) RGE núm. 708/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències
de la gestió de la sanitat de les presons.
2617
BC) RGE núm. 742/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de salvament
a les platges.
2617
BD) RGE núm. 743/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments amb
platges vigilades subvencionats.
2617
BE) RGE núm. 744/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cotxes per a la
policia local rebutjats.
2618
BF) RGE núm. 745/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació de nous
policies.
2618
BG) RGE núm. 746/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits de
l'edifici on es realitzen les classes per a policies locals.
2618
BH) RGE núm. 747/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores realitzades
per cada professor de l'EBAP.
2618
BI) RGE núm. 748/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies locals
que treballen per a la Conselleria d'Interior.
2618
BJ) RGE núm. 749/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos per
homologar titulacions.
2618
BK) RGE núm. 750/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de direcció
d'emergències.
2618
BL) RGE núm. 751/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a membres del
Consell d'Administració de l'empresa que gestionarà les emergències.
2618
BM) RGE núm. 752/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
respostes parlamentàries.
2619
BN) RGE núm. 753/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fer arribar les
serigrafies als artistes.
2619
BO) RGE núm. 754/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manifestacions
del director general d'Emergències.
2619
BP) RGE núm. 755/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers enviats
a Camariñas.
2619
BQ) RGE núm. 756/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament de
les colAleccions de serigrafies.
2619
BR) RGE núm. 757/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en
relació amb l'112.
2619
BS) RGE núm. 758/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a correccions
d'errors al BOIB.
2619
BT) RGE núm. 759/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures que es
prendran si es demostra que un funcionari s'ha fet passar per un altre.
2620
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BU) RGE núm. 760/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges a Madrid
del conseller d'Interior.
2620
BV) RGE núm. 761/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment del
Decret 8/2004.
2620
BX) RGE núm. 762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
l'article 9 del Decret 8/2004.
2620
BY) RGE núm. 763/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a article 11.5 del
Decret 8/2004, telèfons d'hotel connectats.
2620
BZ) RGE núm. 764/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a article 11.5 del
Decret 8/2004, telèfons de cines i teatres connectats.
2620
CA) RGE núm. 765/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a article 11.5 del
Decret 8/2004, telèfons de centres de la CAIB connectats.
2620
CB) RGE núm. 766/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a article 11.5 del
Decret 8/2004, telèfons de centres escolars connectats.
2621
CC) RGE núm. 767/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni D iéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació de
tècnics de prevenció de riscs laborals.
2621
CD) RGE núm. 768/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació de
tècnics superiors de prevenció de riscs laborals.
2621
CE) RGE núm. 769/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'autoprotecció registrats.
2621
CF) RGE núm. 770/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inscripcions al
registre d'Emergències.
2621
CG) RGE núm. 771/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'autoprotecció de dependències de la Conselleria d'Interior.
2621
CH) RGE núm. 772/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'autoprotecció de dependències del Govern de les Illes Balears.
2621
CI) RGE núm. 773/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data de remissió
dels plans d'autoprotecció.
2621
CJ) RGE núm. 774/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'autoprotecció del 2004.
2622

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 979/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a un nou
règim econòmic fiscal de les Illes Balears.
2622
B) RGE núm. 980/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a actuacions mediambientals amb ingressos de la Targeta Verda.
2622
C) RGE núm. 1034/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i M ateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa turística
l'any 2004.
2623
D) RGE núm. 1035/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi de posició del
Govern entorn al descompte per a residents.
2623
E) RGE núm. 1036/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació
de personal d'IB3.
2623
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F) RGE núm. 1037/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a absentisme
i fracàs escolar a les Illes Balears.
2623
G) RGE núm. 1039/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
de l'IBISEC a Eivissa i Formentera.
2623
H) RGE núm. 1040/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament del
descompte del transport marítim entre les Illes.
2623
I) RGE núm. 1041/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del descompte
en el transport aeri del 33% al 38%.
2623
J) RGE núm. 1042/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de la
Conselleria de Salut i Consum en relació amb el grip.
2624
K) RGE núm. 1043/05, de l'Hble. Sr. Diputat Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a congrés
de "Fiavet" a Menorca.
2624
L) RGE núm. 1044/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat del Pla
d'emergències.
2624

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 705/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de l'audiovisual de les Illes Balears.

2624

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 635/05, del Grup Parlamentari Socialista relativa a ubicació d'un recinte firal a Inca

2625

B) RGE núm. 636/05, del Grup Parlamentari Socialista relativa a cofinançament d'infraestructures esportives en centres escolars
públics infantils, de primària i de secundària
2625
C) RGE núm. 776/05, del Grup Parlamentari Socialista relativa a ús no sexista a la publicitat del Govern de les Illes Balears
2626

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2212/03 a 2215/03, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Carme García i Querol, relatives a creació d'un centre de treballadors de la mar i investigacions en aquest àmbit a l'Estació
Naval de Maó, a posada en marxa del centre de treballadors de la mar i investigacions en aquest àmbit a l'Estació Naval de M aó, a
famílies professionals que s'impartiran en el centre de treballadors de la mar i investigacions en aquest àmbit a l'Estació Naval de Maó
i investigacions que es realitzaran en el centre de treballadors i investigacions en aquest àmbit a l'Estació Naval de Maó.
2626
B) A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3323/04 a 3328/04, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a ocupació en els sectors industrials del moble, del paper, de la metalAlúrgia, de la
fabricació d'equipaments i instruments medicoquirúrgics, de la fabricació d'equipaments i instruments de precisió i industrial.
2626
C) A la Pregunta RGE núm. 4962/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a partides pressupostàries
de la Conselleria d'Interior.
2626
D) A la Pregunta RGE núm. 4966/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a requisits i condicions
legals de les noves instalAlacions de l'EBAP.
2627
E) A la Pregunta RGE núm. 5616/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a criteris de repartiment
de vehicles adquirits.
2627
F) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5789/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Bosch i Mesquida, relativa a compensació de desequilibris als consells.
2627
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G) A la Pregunta RGE núm. 6287/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a llista d'invitats als
concerts del complex Costa Nord.
2627
H) A la Pregunta RGE núm. 6289/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a beneficis anuals previstos
del complex Costa Nord.
2627
I) A la Pregunta RGE núm. 6292/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a persones invitades als
concerts del complex Costa Nord.
2627
J) A la Pregunta RGE núm. 6294/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractes d'artistes per
al complex Costa Nord.
2628
K) A la Pregunta RGE núm. 6302/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a explotació del complex
Costa Nord.
2628
L) A les Preguntes RGE núm. 6308/04 i 6324/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a mesures
per evitar les morts per ofegament i a seguretat a les platges.
2628
M) A la Pregunta RGE núm. 6311/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a informacions donades
a la resposta a la pregunta 2562/04.
2628
N) A la Pregunta RGE núm. 6312/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a taxes de l'actual EBAP.
2628
O) A la Pregunta RGE núm. 6313/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a certificats dels cursos
de gestió i direcció d'emergències.
2628
P) A les Preguntes RGE núm. 6314/04 i 6315/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a funcionaris
que eren a Galícia el 13 de gener del 2003 i funcionaris que eren a Galícia el 12 d'abril del 2004.
2628
Q) A les Preguntes RGE núm. 6325/04 a 6336/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a projectes
d'inversió Activitats d'assessorament i formació, Formació de voluntaris de protecció civil, Gestió d'emergències, M illora de joc,
Ordenació d'emergències, Registre de personal de la CAIB, Seguretat als edificis i béns de la CAIB, Plans especials d'emergències, Pla
de formació general per al 2004, Política general d'agents de policia local i emergències, Formació en llengües europees i Projectes per
facilitar l'accés a l'ocupació de persones amb discapacitat.
2629
R) A les Preguntes RGE núm. 6339/04 i 6340/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a agències
de viatges i actuacions per triar agències de viatges.
2629
S) A la Pregunta RGE núm. 6344/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cursos pendents d'abonar
al professorat.
2629
T) A la Pregunta RGE núm. 6345/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a puntuació de les proves
de coneixements per al curs de policia local.
2629
U) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6364/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relativa a prova d'anglès al curs de policia local.
2629
V) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6365/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relativa a aprovats de la prova d'anglès dels aspirants a policia local.
2629
X) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6367/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relativa a canvi de qualificacions.
2630
Y) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6370/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relativa a nous colors dels cotxes.
2630
Z) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6386/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relativa a noves instalAlacions de l'EBAP.
2630
AA) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6388/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a eliminació de beques per a policies locals, bombers i voluntaris.
2630
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AB) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6392/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a cursos on-line per a formació de policies.
2630
AC) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6401/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a abonament de les classes realitzades als cursos EBAP.
2630
AD) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 6402/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a criteris de puntuació al curs de policia local.
2630
AE) A la Pregunta RGE núm. 6511/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a situació de les
concessions de transport regular de viatgers.
2631
AF) A la Pregunta RGE núm. 6515/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a data d'execució.
2631
AG) A la Pregunta RGE núm. 6531/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reduir les negligències
com a motiu dels incendis forestals.
2631
AH) A la Pregunta RGE núm. 6543/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competència del sector
informàtic de les Illes Balears.
2631
AI) A la Pregunta RGE núm. 6572/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa al Sr. Rafael
Torres Gómez a Medi Ambient.
2631
AJ) A la Pregunta RGE núm. 6573/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa al Sr. Rafael
Torres Gómez a Interior.
2631
AK) A la Pregunta RGE núm. 6575/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa al Sr. Rafael
Torres Gómez a Economia.
2632
AL) A la Pregunta RGE núm. 6626/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora de centre.
2632
AM) A les Preguntes RGE núm. 6630 /04 i 6631/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa
a servei de l'Escola de Pares de l'AFB i servei de l'Escola de Pares de l'AFB a municipis.
2632
AN) A la Pregunta RGE núm. 6656/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a vigilància i
seguretat de les zones LIC i ZEPA.
2632
AO) A la Pregunta RGE núm. 6657/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a campanya de
sensibilització per a Xarxa Natura 2000.
2632
AP) A la Pregunta RGE núm. 6658/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, relativa a exposició de les
zones declarades LIC i ZEPA.
2632
AQ) A la Pregunta RGE núm. 6710/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement econòmic.
2633
AR) A la Pregunta RGE núm. 6910/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a modificació de lleis
a través de la Llei d'acompanyament.
2633
AS) A la Pregunta RGE núm. 7097/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
2634
AT) A les Preguntes RGE núm. 7161/04 a 7167/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relatives a
certificats en normes ISO o EMAS, a centre d'estudis i formació d'oficis artesans, a ubicació del centre d'estudis i formació d'oficis
artesans, a Pla sectorial d'energia i a ubicació, pla d'estudis i alumnes de l'Escola de Comerç.
2634
AU) A la Pregunta RGE núm. 7478/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a programa de
desestacionalització turística.
2634
AV) A la Pregunta RGE núm. 7479/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a actuació
discriminatòria en el programa de desestacionalització turística.
2634
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AX) A la Pregunta RGE núm. 7481/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes en matèria de
desestacionalització.
2634
AY) A la Pregunta RGE núm. 7495/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a programes
d'ajudes al lloguer.
2635
AZ) A la Pregunta RGE núm. 7496/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a distribució
territorial de les ajudes al lloguer.
2635
BA) A les Preguntes RGE núm. 7499/04, 7500/04 i 7502/04 a 7504/04 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló
i Martí, relatives a transferències al Consell d'Eivissa per medi ambient, transferències de capital, noves tecnologies, concepte
d'expropiacions i serveis socials.
2635
BB) A la Pregunta RGE núm. 8375/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informació privilegiada
en el Pla de desestacionalització turística.
2635
BC) A la Pregunta RGE núm. 8376/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cessió d'ajudes
econòmiques destinades a la desestacionalització turística.
2635
BD) A la Pregunta RGE núm. 8380/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a relliscada lingüística
del president a seu parlamentària.
2636
BE) A la Pregunta RGE núm. 8511/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a transferències als
consells previstes.
2636
BF) A la Pregunta RGE núm. 8529/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a calendari previst per
a les transferències de competències en matèria de joventut.
2636
BG) A la Pregunta RGE núm. 8530/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a transferències de les
competències en matèria de joventut.
2636
BH) A les Preguntes RGE núm. 8719/04 a 8733/04, 8739/04 a 8743/04 i 8753/04 a 8762/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascón i Mir, relatives a llista d'espera quirúrgica, a consulta i de proves diagnòstiques; a intervencions a Son Dureta, Son
Llàtzer, Hospital de Manacor, Can Misses, Hospital Verge del Toro; llista d'espera a Son Dureta, Son Llàtzer, Hospital de Manacor,
Can Misses, Verge del Toro i a exclusions de llista d'espera a Son Dureta, Son Llàtzer, Hospital de Manacor, Can Misses i Verge del
Toro.
2636
BI) A les Preguntes RGE núm. 8769/04 i 8770/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
incorporació d'un membre del Consell Assessor de RTVE i actuació del president del Consell Assessor de RTVE.
2636
BJ) A la Pregunta RGE núm. 8780/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a responsabilitats en el
cas Bitel.
2637

3.17. INFORMACIÓ
A) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 483/05.

2637

B) Tramitació davant comissió per a les proposicions no de llei RGE núm. 8925/04 i 6021/04.

2637

C) Tramitació davant Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de la solAlicitud de compareixença
RGE núm. 8886/04.
2637

4. INFORMACIONS
A) Resolució de Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2637

5. CORRECCIÓ ERRATES
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A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 71.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 704/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla integral de suport a la família.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista interpel Ala la consellera
de Presidència i Esports, sobre el Pla integral de suport a la
família.
Atès que el Consell de Govern de 19 de novembre del 2004
aprovà el Pla integral de suport a la família, el Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista interpel Ala la consellera
de Presidència i Esports per tal que informi al respecte.
Palma, a 27 de gener del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 560/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Consell de seguretat alimentària. (Mesa de 2
de febrer del 2005).
RGE núm. 561/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Consell de seguretat alimentària. (Mesa de 2
de febrer del 2005).
RGE núm. 562/05, de l'Hble. Sra. D iputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Comitè tècnic científic de seguretat
alimentària, funcions i objectius. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 563/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Comitè tècnic científic de seguretat
alimentària, data d'inici i d'activitat. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
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RGE núm. 564/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a criteris per a la convocatòria per a projectes
de cooperació promoguts per les cases balears. (Mesa de 2 de
febrer del 2005).
RGE núm. 565/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a elements per determinar la despesa en
projectes de les cases balears a l'estranger. (Mesa de 2 de
febrer del 2005).
RGE núm. 567/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a composició de la Comissió de la vigilància i
el control de substàncies de residus animals. (Mesa de 2 de
febrer del 2005).
RGE núm. 568/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a funcions i objectius de la Comissió de la
vigilància i el control de substàncies de residus animals. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 569/05, de l'Hble. Sra. D iputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a data d'inici de la tasca de la Comissió de la
vigilància i el control de substàncies de residus animals. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 570/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Consell de seguretat alimentària. (Mesa de 2
de febrer del 2005).
RGE núm. 571/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Comitè tècnic científic de seguretat
alimentària. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 572/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Consell d'administració de l'empresa
INESTUR. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 573/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a objectius i finalitats de l'empresa INESTUR.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 574/05, de l'Hble. Sra. D iputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions i projectes de l'empresa
INESTUR. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 579/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de comunicació "Illes Balears, un espai laboral a
protegir". (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 580/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quanties i conceptes de les transferències de capital i
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transferències corrents al Consell d'Eivissa i Formentera.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 593/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de
població a les Illes Balears. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 581/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsions per al 2005 de quanties i conceptes de les
transferències de capital i transferències corrents al Consell
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 594/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
definitiu de l'any 2004 per a l'Hospital de Son Dureta. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 582/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ports de les
Illes de competència i gestió autonòmica. (Mesa de 2 de febrer
del 2005).

RGE núm. 595/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
definitiu de l'any 2004 per a l'Hospital de Can Misses. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 583/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
gastades, reservades i disponibles de totes les partides
pressupostàries a 2 de març del 2004. (Mesa de 2 de febrer del
2005).

RGE núm. 596/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
definitiu de l'any 2004 per a l'Àrea de Salut de Menorca.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 584/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
gastades, reservades i disponibles de totes les partides
pressupostàries a 1 de juny del 2004. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 585/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
gastades, reservades i disponibles de totes les partides
pressupostàries a 1 de setembre del 2004. (Mesa de 2 de febrer
del 2005).
RGE núm. 586/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicència
d'activitat de l'EBAP. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 587/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a procuradors i lletrats. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 588/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dietes
abonades a escoltes del president. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 589/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells de
Govern presidits per altra persona distinta al president. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 590/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells de
Govern presidits pel president. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 591/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges del
president fora de les Illes Balears. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 592/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges del
president fora de les Illes Balears amb càrrec a la CAIB.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 597/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
definitiu de l'any 2004 per a l'Àrea de Salut d'Eivissa. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 598/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
definitiu de l'any 2004 per a Primària a Mallorca. (Mesa de 2
de febrer del 2005).
RGE núm. 599/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
definitiu de l'any 2004 per als Serveis centrals d'ib-salut.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 600/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
definitiu de l'any 2004 per al 061. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 601/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
definitiu de l'any 2004 per a GESMA. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 602/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
contra la infracció mediambiental de la platja de Can Picafort.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 603/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pactes
locals d'ocupació. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 604/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic de la reestructuració del Servei d'Ocupació. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 605/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caiguda
dràstica de les inversions d'ajuntaments. (Mesa de 2 de febrer
del 2005).
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RGE núm. 606/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
endeutament dels municipis. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 745/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
de nous policies. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 607/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusió
de la gestió en el treball i habitatge en cas de transferència als
consells insulars. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 746/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits de
l'edifici on es realitzen les classes per a policies locals. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 608/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
propostes al Comitè de savis de reforma de l'Estatut. (Mesa de
2 de febrer del 2005).

RGE núm. 747/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
realitzades per cada professor de l'EBAP. (Mesa de 2 de febrer
del 2005).

RGE núm. 609/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències gestionades pels ajuntaments. (Mesa de 2 de
febrer del 2005).

RGE núm. 748/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies
locals que treballen per a la Conselleria d'Interior. (Mesa de
2 de febrer del 2005).

RGE núm. 610/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació privilegiada sobre el Pla de desestacionalització.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 749/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos per
homologar titulacions. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 611/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a errades
del Canal 9. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 612/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model de
Canal 9 per a IB3. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 613/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a errades
en el programa d'ajuda de l'IRPF. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 637/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estratègies concretes del pacte socioeconòmic. (Mesa de 2 de
febrer del 2005).
RGE núm. 638/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla de desestacionalització. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 708/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències de la gestió de la sanitat de les presons. (M esa
de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 742/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
salvament a les platges. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 743/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajuntaments amb platges vigilades subvencionats. (Mesa de 2
de febrer del 2005).
RGE núm. 744/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cotxes per
a la policia local rebutjats. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 750/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
direcció d'emergències. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 751/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a membres
del Consell d'Administració de l'empresa que gestionarà les
emergències. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 752/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
de respostes parlamentàries. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 753/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fer arribar
les serigrafies als artistes. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 754/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manifestacions del director general d'Emergències. (Mesa de
2 de febrer del 2005).
RGE núm. 755/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers
enviats a Camariñas. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 756/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
de les colAleccions de serigrafies. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 757/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
en relació amb l'112. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 758/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a correccions
d'errors al BOIB. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 759/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
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que es prendran si es demostra que un funcionari s'ha fet
passar per un altre. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

d'autoprotecció de dependències del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 760/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges a
Madrid del conseller d'Interior. (Mesa de 2 de febrer del
2005).

RGE núm. 773/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data de
remissió dels plans d'autoprotecció. (Mesa de 2 de febrer del
2005).

RGE núm. 761/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
del Decret 8/2004. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 774/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'autoprotecció del 2004. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

RGE núm. 762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
de l'article 9 del Decret 8/2004. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 763/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a article 11.5
del Decret 8/2004, telèfons d'hotel connectats. (Mesa de 2 de
febrer del 2005).
RGE núm. 764/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a article 11.5
del Decret 8/2004, telèfons de cines i teatres connectats. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).

Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les funcions i quins són els objectius del Consell
de seguretat alimentària?

RGE núm. 765/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a article 11.5
del Decret 8/2004, telèfons de centres de la CAIB connectats.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 766/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a article 11.5
del Decret 8/2004, telèfons de centres escolars connectats.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 767/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
de tècnics de prevenció de riscs laborals. (Mesa de 2 de febrer
del 2005).
RGE núm. 768/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
de tècnics superiors de prevenció de riscs laborals. (Mesa de
2 de febrer del 2005).
RGE núm. 769/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'autoprotecció registrats. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 770/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inscripcions al registre d'Emergències. (Mesa de 2 de febrer
del 2005).
RGE núm. 771/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'autoprotecció de dependències de la Conselleria d'Interior.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 772/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans

Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data iniciarà la seva tasca el Consell de seguretat
alimentària?
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els objectius i quines funcions té el Comitè tècnic
científic de seguretat alimentària?
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data iniciarà la tasca el Comitè científic de
seguretat alimentària?

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els objectius i les funcions de la comissió de la
vigilància i el control de substàncies de residus animals?

Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quins criteris s'ha fet una convocatòria específica per
a projectes de cooperació promoguts per les cases balears a
l'estranger?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data iniciarà la tasca la Comissió de la vigilància
i el control de substàncies de residus animals?

Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

F)

J)

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

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

Quins elements fan preveure al Govern que les cases de les
Balears a l'estranger puguin presentar projectes de cooperació
amb el sud per valor de 300.000 euros?

Quina és la composició del Consell d'Administració i quins
són els noms de les persones que l'integren?
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la composició de la comissió i quins són els noms
de les persones que la integren?
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la composició del comitè i quins són els noms de
les persones que l'integren?
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Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Durant quin període? Quin és l'objectiu principal de la
campanya? A qui va dirigida?
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la composició del Consell d'administració i quins
són els noms de les persones que l'integren?
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat el 2004 les quanties i els conceptes de les
transferències de capital i transferències corrents que ha
realitzat el Govern de les Illes Balears al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera en matèria de medi ambient, noves
tecnologies, serveis socials, apropiacions i turisme?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els objectius i les finalitats de l'empresa
INESTUR?
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les previsions el 2005 de les quanties i els
conceptes de transferències de capital i transferències corrents
que pensa fer el Govern de les Illes Balears al Consell d'Eivissa
i Formentera?

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions i/o quins projectes s'han dut a terme per
part de l'empresa INESTUR des de la seva creació fins a
l'actualitat?
Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 25 de gener del 2005.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

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

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La campanya de comunicació iniciada pel Govern de les
Illes Balears anomenada "Illes Balears, un espai laboral a
protegir", quin cost ha tingut? A quins mitjans s'ha dut a terme?

Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Relació de les quantitats gastades, quantitats reservades i
quantitats disponibles de totes les partides pressupostàries de
la Conselleria d'Interior en data 2 de març del 2004.
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les quantitats gastades, quantitats reservades i
quantitats disponibles de totes les partides pressupostàries de
la Conselleria d'Interior en data 1 de juny del 2004.
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin organisme va pagar les factures de procuradors i
lletrats en relació amb els actes seguits davant la Sala Quarta
Social del Tribunal Suprem, rotlle de Suplicació núm. 553, que
dimana de l'acte núm. 253/02 del Jutjat Social Quatre de Palma,
a conseqüència del judici iniciat per Blanca Iglesias de la
Iglesia?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les quantitats gastades, quantitats reservades i
quantitats disponibles de totes les partides pressupostàries de
la Conselleria d'Interior en data 1 de setembre del 2004.
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Relació de les dietes abonades a escortes del president del
Govern per raó del desplaçament fora de les Illes Balears,
agrupades per viatges.
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació dels consells de Govern de les Illes Balears que han
estat presidits per persona distinta al president del Govern de
les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin temps ha funcionat, o està funcionant, sense llicència
d'activitat l'EBAP?
Palma, a 24 de gener del 2005.

Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació dels consells de Govern que han estat presidits pel
president del Govern Sr. Matas i Palou.
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació dels viatges fets pel president del Govern de les
Illes Balears fora de les Illes Balears des del seu nomenament
fins a l'actualitat, especificant-ne el motiu o la justificació.
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació dels viatges fets pel president del Govern de les
Illes Balears fora de les Illes Balears des del seu nomenament
fins a l'actualitat, amb càrrec al pressupost de la CAIB,
especificant-ne el motiu o la justificació.
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost definitiu de l'Hospital de Son Dureta
de l'any 2004, per capítols i tant per cent de desviació del
pressupost inicial?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost definitiu de l'Hospital de Can Misses
de l'any 2004, per capítols i tant per cent de desviació del
pressupost inicial?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost definitiu de l'Àrea de Salut de
Menorca de l'any 2004, per capítols i tant per cent de desviació
del pressupost inicial?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'augment de la població a les Illes Balears des
de l'any 2000 fins a l'any 2004, any rera any i tant per cent de
diferència amb la mitjana estatal durant aquests anys, un per
un?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:

Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

BOPIB núm. 72 - 4 de febrer del 2005
Quin és el pressupost definitiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa
de l'any 2004, per capítols i tant per cent de desviació del
pressupost inicial?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost definitiu de GESM A de l'any 2004,
per capítols i tant per cent de desviació del pressupost inicial?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost definitiu de Primària de Mallorca de
l'any 2004, per capítols i tant per cent de desviació del
pressupost inicial?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

AM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears per
la infracció mediambiental comesa a la platja de Can Picafort
per l'anterior ministre de Medi Ambient?
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost definitiu dels Serveis Centrals d'ibsalut de l'any 2004, per capítols i tant per cent de desviació del
pressupost inicial?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quants ajuntaments pensa el Govern de les Illes
Balears realitzar pactes locals d'ocupació? Si n'és el cas, citau
les localitats per illes.
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost definitiu del 061 de l'any 2004, per
capítols i tant per cent de desviació del pressupost inicial?
Palma, a 24 de gener del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost econòmic tendrà la reestructuració del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears, SOIB? Consignau-ne les
partides i els objectius.
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa millorar el Govern de les Illes Balears la
caiguda dràstica de les inversions a la majoria d'ajuntaments de
la nostra comunitat?
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions realitzarà el Govern de les Illes Balears
durant el 2005 per ajudar a finançar l'elevat endeutament dels
municipis de la nostra comunitat?
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin llistat de competències pensa el Govern de les Illes
Balears que han de ser gestionades pels ajuntaments de les
Illes?
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comparteix el Govern de les Illes Balears les
manifestacions realitzades en el plenari de Costitx sobre que
alguns ajuntaments tengueren informació privilegiada sobre el
Pla de desestacionalització?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa actuar el Govern de les Illes Balears igual amb tots
els consorcis esportius de les Illes que amb el promogut a
Manacor? En cas afirmatiu, consignau el pressupost que
destinarà a Menorca i a Eivissa.
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears proposar al Comitè de
Savis de reforma de l'Estatut les reivindicacions de la Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears?
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:

Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quines errades es refereix la responsable d'IB3 quan es
refereix al Canal 9 valencià?
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears que el model a seguir
per part d'IB3 és l'establert pel Canal 9 a València?
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Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Està preparat el Govern de les Illes Balears per rebre les
competències de la gestió de la sanitat de les presons? Quines
actuacions ha dut a terme fins a la data?
Palma, a 27 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions pensa realitzar el Govern de les Illes
Balears perquè les errades detectades en el programa d'ajuda de
l'IRPF no es repeteixin?
Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com explica el conseller d'Interior la reducció en més d'un
500% de la subvenció per al Pla de salvament a platges per a
l'illa de Formentera l'any 2004?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines estratègies concretes contempla
socioeconòmic del Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 25 de gener del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons el conseller d'Interior es varen subvencionar amb
4.000 euros tots els ajuntaments amb platges vigilades. Quin
són aquests ajuntaments?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

En referència al Pla de desestacionalització que presentà el
passat 5 de novembre el Govern, on hi figura el projecte d'un
edifici cultural polivalent a Campos, es refereix a la reforma del
Convent de Campos per convertir-lo en edifici cultural o es
refereix a un altre edifici o projecte?

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

Palma, a 26 de gener del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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

Com explica el conseller d'Interior que els ajuntaments de
Palma i de Santa Eulàlia no hagin volgut cap dels seus cotxes
per a la policia local?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creu el conseller d'Interior que és bo per a la formació dels
nous policies locals que hi hagi aules amb més de 50 alumnes
per sessió?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'edifici on es realitzen les classes per a policies locals
reuneix tots els requisits que ha de reunir segons els decrets de
la Direcció General d'Emergències de la mateixa Conselleria
d'Interior?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa organitzar la Conselleria d'Interior el curs per
homologar les titulacions per poder fer plans de salvaments a
les platges?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de cursos de direcció d'emergències ha realitzat la
Conselleria d'Interior?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores pot realitzar cada professor de l'EBAP
d'acord amb la legislació vigent?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els membres del Consell d'Administració de la
nova empresa per gestionar les emergències?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que per a la Conselleria d'Interior treballen policies
locals que cobren dels seus respectius ajuntaments?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

BM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa complir el conseller d'Interior les seves respostes
parlamentàries i enviar una colAlecció completa de serigrafies
a l'Ajuntament de Camariñas amb destinació al futur Museu de
Man?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
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Han abonat els ajuntaments les colAleccions de serigrafies
que tenien pendents d'abonar tal i com consta en resposta
parlamentària del mateix conseller d'Interior?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu el conseller d'Interior no ha fet arribar les
serigrafies a tots els artistes i els fa anar a la conselleria a
recollir-les?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atesa la problemàtica apareguda a la premsa amb el servei
del 112, quines actuacions ha dut a terme el conseller
d'Interior?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el conseller d'Interior amb les manifestacions
i opinions exposades pel director general d'Emergències a la
conferència que va impartir al Col Alegi d'Enginyers?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de doblers s'han enviat en total a Camariñas des del
dia 3 de juliol del 2003?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com s'explica el conseller d'Interior la gran quantitat de
correccions d'errors que apareixen al BOIB en temes de la seva
conselleria?

Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures prendria el conseller d'Interior si es
demostra que un funcionari de l'Ajuntament de Palma s'ha fet
passar per funcionari de la Conselleria d'Interior i signa com a
tal?

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

Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades ha anat a M adrid el conseller d'Interior els
mesos de desembre i gener?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Compleixen en l'actualitat tots els serveis d'urgència o
emergència els requisits del Decret 8/2004?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons l'article 11.5 del Decret 8/2004 hi ha d'haver
telèfons directament connectats amb el Centre de Gestió
d'Emergències, quants telèfons de cines i teatres hi ha
actualment connectats?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons l'article 11.5 del Decret 8/2004 hi ha d'haver
telèfons directament connectats amb el Centre de Gestió
d'Emergències, quants telèfons de centres de la CAIB hi ha
actualment connectats?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estan integrats actualment, tal i com estableix l'article 9 del
Decret 8/2004, tots els centres d'atenció de telefonades al SEIB
112?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons l'article 11.5 del Decret 8/2004 hi ha d'haver
telèfons directament connectats amb el Centre de Gestió
d'Emergències, quants telèfons de centres escolars hi ha
actualment connectats?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Segons l'article 11.5 del Decret 8/2004 hi ha d'haver
telèfons directament connectats amb el Centre de Gestió
d'Emergències, quants telèfons d'hotels hi ha actualment
connectats?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes empreses hi ha a les Illes Balears que poden formar
tècnics de prevenció de riscs laborals?
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El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quants de plans d'autoprotecció que s'havien de fer segons
el Decret 8/2004 s'han fet de dependències de la Conselleria
d'Interior?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes empreses de formació de tècnics superiors de
prevenció de riscs laborals estan registrades a la Direcció
General d'Emergències?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de plans d'autoprotecció que s'havien de fer segons
el Decret 8/2004 s'han fet de dependències del Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Quants de plans d'autoprotecció s'han registrar al Registre
General de plans d'autorprotecció?

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

Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

CI)

Amb quina data s'han remès a la Direcció General
d'Emergències els plans d'autoprotecció?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'han inscrit al Registre d'Emergències tots els serveis de les
administracions que segons el Decret 8/2004 ho havien de fer
abans del 5 de maig del 2004?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de plans d'autoprotecció s'han realitzat durant l'any
2004 i presentats a la Conselleria d'Interior?
Palma, a 28 de gener del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
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RGE núm. 979/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a un nou règim econòmic fiscal de les Illes Balears.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 980/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions mediambientals amb ingressos de la
Targeta Verda. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin article de la Constitució Europea dóna cobertura a la
proposta d'un nou règim econòmic i fiscal de les Illes Balears
que va proposar el Sr. President del Govern de les Illes Balears
al passat debat de política general?

RGE núm. 1034/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
turística l'any 2004. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 1035/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi de
posició del Govern entorn al descompte per a residents. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).

Palma, a 1 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

RGE núm. 1036/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal d'IB3. (Mesa de 2 de febrer del
2005).

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

RGE núm. 1037/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
absentisme i fracàs escolar a les Illes Balears. (Mesa de 2 de
febrer del 2005).

Quines actuacions mediambientals es pensen finançar amb
els ingressos generats per la venda de la Targeta Verda?

RGE núm. 1039/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de l'IBISEC a Eivissa i Formentera. (Mesa de 2
de febrer del 2005).
RGE núm. 1040/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
del descompte del transport marítim entre les Illes. (Mesa de
2 de febrer del 2005).
RGE núm. 1041/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
del descompte en el transport aeri del 33% al 38%. (Mesa de
2 de febrer del 2005).

Palma, a 1 de febrer del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
manifestacions efectuades pel professor Eugeni Aguiló de la
UIB on afirma que la despesa turística el 2004 ha disminuït
entre un 3,5 i un 4,5% en relació amb l'any 2003?

RGE núm. 1042/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
de la Conselleria de Salut i Consum en relació amb el grip.
(Mesa de 2 de febrer del 2005).
RGE núm. 1043/05, de l'Hble. Sr. Diputat Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a congrés de "Fiavet" a Menorca. (Mesa de 2 de febrer del
2005).
RGE núm. 1044/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat
del Pla d'emergències. (Mesa de 2 de febrer del 2005).
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 2 de febrer del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el motiu que justifica el canvi de posició del
Govern de les Illes Balears entorn al descompte per a residents
en el transport?
Palma, 2 de febrer del 2005.
El diputat:
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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Quines previsions té la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports en relació amb el fet que el Govern de
l'Estat es faci càrrec del finançament del descompte en el
transport marítim entre les illes?

E)

Palma, a 2 de febrer del 2005.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa el Govern que els anuncis de contractació de personal
(redactor i personal administratiu) d'IB3 respectes els principis
constitucionals d'igualtat d'accés a llocs de feina públics?
Palma, 2 de febrer del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troben les converses o les negociacions
amb el Ministeri de Foment per tal que el Govern pugui
avançar l'import de l'augment del descompte en el transport aeri
del 33% al 38%?

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot informar el conseller d'Educació i Cultura de les
mesures que ha pres o pensa prendre la seva conselleria per fer
front als problemes d'absentisme i fracàs escolar que es donen
a les Illes Balears?
Palma, 2 de febrer del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de febrer del 2005.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions està portant a terme la Conselleria de
Salut i Consum en atenció primària i especialitzada en relació
amb el grip?

G)

Palma, a 2 de febrer del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quines previsions té la Conselleria d'Educació i Cultura en
relació amb les actuacions que l'Institut B alear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
portarà a terme a les illes d'Eivissa i Formentera durant aques
any 2005?
Palma, 2 de febrer del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Turisme de la proposta de
l'Associació d'Agents de Viatge d'Itàlia (FIAVET) de celebrar
el seu congrés a l'illa de Menorca durant el proper mes de
maig?

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

Palma, a 2 de febrer del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins han estat els resultats del Pla d'emergències activat
per part de la Conselleria d'Interior amb motiu de les
condicions climatològiques adverses que s'han produït els
darrers dies?
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 705/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell de l'audiovisual de les Illes Balears. (Mesa
de 2 de febrer del 2005).
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Les properes emissions derivades de l’Ens Públic RTVIB
i la recent adjudicació de les noves televisions digitals locals,
obri un nou panorama dins el món dels mitjans de comunicació
audiovisual.
És ara quan tenim l’oportunitat, que no hem de perdre, per
fer del pluralisme, la objectivitat i la transparència informativa,
els principis bàsics que han de regir a tots els mitjans.
Amb aquesta finalitat la creació d’un Consell de
l’Audiovisual de les Illes Balears, com un ens públic de
caràcter institucional, independent, amb personalitat jurídica
pròpia, suposaria dotar aquesta comunitat autònoma d’una
autoritat audiovisual, de la qual ja en tenen experiència altres
indrets de l’Estat i de la resta del món.
Aquest Consell no només tendria funcions d’assessorament,
sinó també funcions de control, inspecció i sanció, el que li
dóna una gran força executiva que no tenen altres organismes
que simplement assessoren a un ens però que no tenen capacitat
de decisió.
Així, el Consell:

a) Assessorarà el Govern i el Parlament de les Illes Balears
en matèries relacionades amb la legislació i normativa del
sistema audiovisual.
b) Exercirà la potestat sancionadora que les lleis
reguladores de la comunicació audiovisual i de la publicitat
atorguen al Govern, en tot el que fa referència a l’àmbit
d’actuació i les funcions del Consell que estableixi la llei.
c) Informarà preceptivament la proposta del plec de
condicions formulada pel Govern amb caràcter previ a la
convocatòria de cada concurs d’adjudicació de concessions de
serveis de televisió i de radiodifusió sonora.
d) Informarà preceptivament les propostes presentades en
els concursos d’adjudicació per a la gestió d’emissores i de
televisió.
e) Controlarà i seguirà els acords de colAlaboració entre les
administracions públiques de les IB amb els mitjans de
comunicació audiovisuals.
f) Controlarà el volum de publicitat institucional dels
mitjans de comunicació.
g) Garantirà els principis de pluralisme polític, social,
religiós, cultural i lingüístic i de pensament.
h) Intervendrà en al publicitat ilAlícita o enganyosa.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta, per
ser debatuda en Ple, la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què en el termini de 3 mesos presenti un projecte
de llei per a la creació d’un Consell Audiovisual de les Illes
Balears, com a ens públic institucional, independent, amb
personalitat jurídica pròpia, el qual tendrà com a finalitat bàsica
vetllar pel respecte dels drets i llibertats; garantir el compliment
de la normativa reguladora de les concessions i l’observança de
la normativa vigent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què el projecte que presenti respongui als
principis de pluralitat política, social, lingüística i cultural en el
conjunt del sistema audiovisual de les Illes Balears. A més es
protegiran especialment els sectors minoritaris, els més
vulnerables, com són la infància i la joventut.
Palma, a 27 de gener del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 635/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a ubicació d'un recinte firal a Inca, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 2 de
febrer del 2005).
RGE núm. 636/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a cofinançament d'infraestructures esportives en
centres escolars públics infantils, de primària i de secundària,
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amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

RGE núm. 776/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a ús no sexista a la publicitat del Govern de les Illes
Balears, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 de febrer del 2005).

Atès que el Govern de l’Estat, mitjançant resolució de 29 de
desembre, de la Presidència del Consejo Superior de Deportes
(BOE 10 de gener de 2005) habilita els recursos econòmics per
a les comunitats autònomes per al cofinançament
d’infraestructures esportives en centres escolars públics fins un
25% del cost.

Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
La ciutat d’Inca reuneix les condicions òptimes per a la
realització d’un recinte firal, donada la seva situació
estratègica, al centre de l’illa i la seva llarga tradició industrial
i comercial. Inca és sens dubte una ciutat amb excelAlents
comunicacions, tan per carretera com per ferrocarril, que la fan
accessible des de tots els punts de l’illa d’una forma còmoda i
ràpida.
El Grup Parlamentari Socialista considera que aquesta
ubicació contribuiria a potenciar la indústria, sobretot la del
calçat, que pateix una regressió important i el recinte
contribuiria a impulsar l’economia local i comarcal.
A més, el Pla Territorial de M allorca reconeix la necessitat
d’impulsar aquest municipi entre altres motius per no ser una
zona turística que li permet uns ingressos per aquesta activitat.
Així, la ubicació d’un recinte a Inca seria un pas important en
l’impuls i el desenvolupament de la zona.

Atesa la importància de al pràctica esportiva en l’edat
escolar a les diferents etapes educatives, tan d’infantil com de
primària i secundària per al bon desenvolupament físic i mental
i per a la pràctica d’una vida sana.
Atès que aquests objectius són compartits per totes les
administracions, tan en l’àmbit educatiu com esportiu i atesa la
voluntat manifesta de cooperació institucional.
Atès que els consells insulars ja participen també en el
finançament de les instalAlacions esportives municipals i
públiques a l’àmbit de cada illa.
Per tots aquests motius es fa necessari que el Govern de les
Illes Balears que exerceix competències en esports i en
educació es comprometi en el cofinançament d’aquestes
infraestructures.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta, per
ser debatuda en la Comissió de Cultura, Educació i Esports, la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida pressupostària per tal de
cooperar i completar les ajudes de l’Estat amb una aportació
del 25% de la inversió a les infraestructures esportives lligades
a centres escolars públics de les nostres illes.
Palma, a 26 de gener del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta, per
ser debatuda en la Comissió d’Economia, la següent proposició
no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir un recinte firal al municipi d’Inca, atenent
la llarga tradició industrial i comercial del municipi i la llarga
importància que tendria pel desenvolupament de la ciutat
l’esmentat projecte; a més de l’acord unànime que existeix
entre totes les forces polítiques del municipi d’Inca.
Palma, a 24 de gener del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.
L’ús del masculí per referir-se als dos sexes produeix
ambigüitats i confusions en els missatges i oculta o exclou les
dones. Està basat en un pensament andrògenic que considera
els homes com subjectes de referència i les dones com éssers
depenents o que viuen en funció d’ells.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

Si tenim en compte que homes i dones tenen el mateix dret
a ésser, el fet de no nomenar aquesta diferència és no respectar
un dels drets fonamentals: els de l’existència i la representació
d’aquesta exigència en el llenguatge.
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S’han dit moltes vegades, que les llengües ens porten a
conformar la nostra percepció del món; i fins i tot que la nostra
actuació s’orienti d’una manera determinada.
Així l’ús del masculí usat pel Govern en els seus anuncis,
publicats en premsa du a l’ocultació de les dones i pot acabar
amb una discriminació per raons de sexe en els seves
contractacions.

de precisió i industrial. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del
2004).
En primer lloc, volem manifestar que l'ocupació a les Illes
Balears té un índex ascendent any rera any. Les mesures del
Govern, d'acord amb l'estratègia europea i el Pla Nacional
(PENAE), s'executen mitjançant polítiques actives referides a
colAlectius assenyalats com a preferents, i en cap cas en relació
amb activitats econòmiques.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta, per
ser debatuda en la Comissió d’Assumptes Socials, la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries a fi de què a tots els
anuncis destinats a publicitar contractacions de personal, es
contempli el masculí i el femení de la denominació de
l’ocupació, i si n’és el cas de la titulació.

Palma, a 27 de gener del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Palma, 21 de gener del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4962/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a partides
pressupostàries de la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 51
de 3 de setembre del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no és
possible remetre una relació de quantitats gastades, quantitats
reservades i quantitats disponibles de totes les partides
pressupostàries de la Conselleria d'Interior en data 1 de març
del 2004, atès que la data solAlicitada era festiu.
Marratxí, 11 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2212/03 a 2215/03, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relatives a
creació d'un centre de treballadors de la mar i investigacions
en aquest àmbit a l'Estació Naval de Maó, a posada en marxa
del centre de treballadors de la mar i investigacions en aquest
àmbit a l'Estació Naval de Maó, a famílies professionals que
s'impartiran en el centre de treballadors de la mar i
investigacions en aquest àmbit a l'Estació Naval de Maó i
investigacions que es realitzaran en el centre de treballadors
i investigacions en aquest àmbit a l'Estació Naval de Maó.
(BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
El projecte de Centre Nacional de Formació Ocupacional
està en estudi i aquest any quedaran definits els estudis, la
ubicació, les activitats, etc., del centre mencionat.
Palma, 21 de gener del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 4966/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a requisits i
condicions legals de les noves instalAlacions de l'EBAP.
(BOPIB núm. 51 de 3 de setembre del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria
G e n e r a l d 'a q u e s t a c o n s e l l e r i a , l 'E s c o l a B a l e a r
d'Administracions Públiques compta amb la corresponent
cèdula d'habitabilitat atorgada pel Consell Insular de Mallorca
en data 18 de novembre del 2003 i la llicència d'activitats s'ha
tramitat davant l'Ajuntament de Palma.
Així mateix, l'edifici compleix amb els requisits i les
condicions de seguretat i prevenció de riscs laborals i en
aquests moments es realitza l'avaluació dels llocs de treball així
com el Pla d'emergències i evacuació de l'edifici.
Marratxí, 8 de novembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3323/04 a 3328/04, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a
ocupació en els sectors industrials del moble, del paper, de la
metalAlúrgia, de la fabricació d'equipaments i instruments
medicoquirúrgics, de la fabricació d'equipaments i instruments

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 5616/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a criteris de
repartiment de vehicles adquirits. (BOPIB núm. 54 de 24 de
setembre del 2004).

BOPIB núm. 72 - 4 de febrer del 2005
Els criteris de repartiment als ajuntaments dels vehicles de
la policia local figuren a la Resolució del conseller d'Interior,
publicada en el BOIB núm. 112, de 14 d'octubre del 2004..
Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5789/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a compensació de
desequilibris als consells. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre
del 2004).
L'aportació extraordinària de 6,5 milions d'euros per part
del Govern de les Illes Balears a l'Institut de Serveis Socials i
Esportius de Mallorca, no suposa cap desequilibri per als
consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Aquesta
aportació es fa d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de la
disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 10/2003, de 22
de desembre, de mesures tributàries i administratives de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 19 de gener del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 6292/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a persones
invitades als concerts del complex Costa Nord. (BOPIB núm.
57 de 15 d'octubre del 2004).
Qui decideix tot el relatiu al centre cultural Costa Nord i,
per tant, al desenvolupament dels concerts Nits Mediterrànies,
és l'òrgan de govern de la Fundació per al desenvolupament
sostenible de les Illes Balears.

Palma, 28 de desembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 6294/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'artistes per al complex Costa Nord. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
El centre cultural Costa Nord, a través de la Fundació per
al desenvolupament sostenible de les Illes Balears, realitzà
directament la contractació amb tots els artistes que actuaren al
centre cultural, continuant amb les gestions iniciades per
l'anterior empresa per garantir la continuïtat de la sèrie de
concerts.

A la Pregunta RGE núm. 6287/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a llista d'invitats
als concerts del complex Costa Nord. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
Des del centre cultural Costa Nord no s'han realitzat
invitacions concretes a persones, sinó a empreses, institucions,
etc., que al seu moment decideixen qui assisteix als esmentats
concerts.
Palma, 28 de desembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 6289/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a beneficis anuals
previstos del complex Costa Nord. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).

2627

Palma, 28 de desembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 6302/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a explotació del
complex Costa Nord. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).
Fer una valoració econòmica real de l'explotació del centre
cultural, havent transocrregut tan sols uns mesos, pot ser
prematur, ja que tan sols la gestió continuada en el temps i
l'obtenció dels primers resultats, fruit de la nova gestió,
permetran fer una valoració econòmica de l'explotació. Malgrat
l'anterior, per a la Fundació, l'aspecte econòmic no haurà de ser
determinant per a la valoració que de l'explotació del centre es
faci per part del Patronat de la Fundació.

El centre cultural Costa Nord, des del proppassat mes de
maig forma part del patrimoni de la Fundació per al
desenvolupament sostenible de les Illes Balears. La Fundació
com a tal no té ànim de lucre, per la qual cosa no té
expectatives d'obtenir beneficis anuals.

Palma, 28 de desembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Palma, 28 de desembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

L)
A les Preguntes RGE núm. 6308/04 i 6324/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
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mesures per evitar les morts per ofegament i a seguretat a les
platges. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Les preguntes parlamentàries de referència vénen
contestades al Diari de Sessions de dia 17 de novembre del
2004 de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, on
consta la resposta d'aquest conseller d'Interior a les preguntes
parlamentàries 5830/04, relativa a seguretat a les platges, i
5831/04, relativa a millora de la seguretat a les platges,
formulades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, a la qual ens remetem expressament.

Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

que havia seguit i establert els darrers anys l'antic Institut
Balear de Seguretat Pública.
Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 6314/04 i 6315/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
funcionaris que eren a Galícia el 13 de gener del 2003 i
funcionaris que eren a Galícia el 12 d'abril del 2004. (BOPIB
núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Aquestes preguntes ja foren contestades mitjançant la
resposta a les preguntes 4706/04 i 4707/04, a les quals ens
remetem expressament..

Ordre de Publicació
M)

Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Pregunta RGE núm. 6311/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a informacions
donades a la resposta a la pregunta 2562/04. (BOPIB núm. 57
de 15 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
El conseller d'Interior respon totes les qüestions relatives a
l'escola Balear d'Administració Pública d'acord amb les
informacions que faciliten els diferents responsables de
formació i/o selecció de l'Escola.
Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 6312/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a taxes de l'actual
EBAP. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Al BOIB núm. 169, de 27 de novembre del 2004, figura
publicada l'Ordre del conseller d'Interior, de 22 de novembre
del 2004, per la qual s'aprova el barem de les indemnitzacions
a percebre per la colAlaboració en les activitats formatives
organitzades per l'escola Balear d'Administració Pública.

Q)
A les Preguntes RGE núm. 6325/04 a 6336/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
projectes d'inversió Activitats d'assessorament i formació,
Formació de voluntaris de protecció civil, Gestió
d'emergències, Millora de joc, Ordenació d'emergències,
Registre de personal de la CAIB, Seguretat als edificis i béns
de la CAIB, Plans especials d'emergències, Pla de formació
general per al 2004, Política general d'agents de policia local
i emergències, Formació en llengües europees i Projectes per
facilitar l'accés a l'ocupació de persones amb discapacitat.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Segons els informacions facilitades per la Unitat de Gestió
Econòmica de la conselleria, el sistema informàtic comptable
de la comunitat autònoma (SAP), actualment en procés de
millora i migració de dades a un altre sistema, no permet
extreure la informació de la quantitat d'euros que hi ha
disponibles a 15 de setembre del 2004 dels referits projectes
d'inversió.
Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Marratxí, 10 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 6313/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a certificats dels
cursos de gestió i direcció d'emergències. (BOPIB núm. 57 de
15 d'octubre del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública per a l'expedició de certificats per
participar als concursos de trasllats es va seguir el mateix criteri

R)
A les Preguntes RGE núm. 6339/04 i 6340/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
agències de viatges i actuacions per triar agències de viatges.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
A través de les respostes a les solAlicituds de documentació
núm. 3431/04, 3747/04 i 3748/04 es va posar a disposició de
l'Hble. Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí tota la documentació
relativa a factures d'agències de viatges de la Conselleria
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d'Interior, on consten les agències de viatges amb les quals
treballa regularment la Conselleria d'Interior.

Per comptar amb una policia més formada a l'hora d'atendre
les persones estrangeres que visiten la nostra comunitat
autònoma.

D'altra banda, la Conselleria d'Interior ajusta la seva
actuació per a despeses al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 6344/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cursos pendents
d'abonar al professorat. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).
D'acord amb les informacions facilitades per l'EBAP, a dia
25 d'octubre del 2004, restaven pendents d'abonar al
professorat els cursos següents:
- Dos cursos de Gestió d'emergències.
- Quatre cursos de primers auxilis a Pollença, Artà, sa Pobla i
Montuïri.
- Dos cursos bàsics de Protecció civil a Montuïri i Calvià.
- Dos cursos de recerca de persones a Valldemossa i Manacor.
- Dos cursos de monitors d'Educació vial a Eivissa i Marratxí.
- Un curs d'Intervenció policial.
Marratxí, 23 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
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Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6365/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a aprovats de la prova d'anglès dels
aspirants a policia local. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).
A la resposta a la pregunta oral RGEP núm. 6363/04,
formulada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
publicada al Diari de Sessions de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de 17 de novembre del 2004, figura la
resposta a aquesta pregunta parlamentària, a la qual ens
remetem expressament.
Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6367/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a canvi de qualificacions. (BOPIB
núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
No.

Ordre de Publicació
T)

Marratxí, 11 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Pregunta RGE núm. 6345/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a puntuació de les
proves de coneixements per al curs de policia local. (BOPIB
núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
La puntuació de la prova de coneixements per accedir al
curs de policia local, realitzada durant el passat mes de
setembre, es dugué a terme de conformitat amb l'establert al
punt 7D de les bases publicades al BOIB núm. 106, de 31 de
juliol del 2004.

Y)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6370/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a nous colors dels cotxes. (BOPIB
núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

No.
Marratxí, 11 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6364/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a prova d'anglès al curs de policia
local. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6386/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a noves instalAlacions de l'EBAP.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
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A les instalAlacions de l'EBAP s'han dut a terme totes les
treballs tècnics i la dotació de material necessaris per fer
possible l'adequació de l'edifici com a centre formatiu amb unes
garanties mínimes de qualitat.
Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6402/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a criteris de puntuació al curs de
policia local. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Els criteris de puntuació de la prova de coneixements per
accedir al curs de policia local, realitzada durant el passat mes
de setembre a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, vénen establerts a les bases publicades al BOIB
núm. 106, de 31 de juliol del 2004.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6388/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a eliminació de beques per a policies
locals, bombers i voluntaris. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre
del 2004).
Al conseller d'Interior no li consta que s'hagin eliminat
beques per a policies locals, bombers i voluntaris de protecció
civil.
Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6392/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a cursos on-line per a formació de
policies. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Dins l'any 2005.
Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 6401/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a abonament de les classes
realitzades als cursos EBAP. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre
del 2004).
Com no pot ser d'altra manera, totes les classes que
s'imparteixen pels professors dels cursos de l'EBAP són
abonades de conformitat amb l'Ordre del conseller d'Interior de
22 de novembre del 2004, per la qual s'aprova el barem de les
indemnitzacions a percebre per la colAlaboració en les activitats
formatives organitzades per l'Escola Balear d'Administració
Pública, publicada al BOIB núm. 169, de 27 de novembre del
2004.
Marratxí, 11 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Marratxí, 11 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 6511/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a situació de les
concessions de transport regular de viatgers. (BOPIB núm. 58
de 22 d'octubre del 2004).
No.
Marratxí, 30 de desembre del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 6515/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a data
d'execució. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
El Govern de les Illes Balears té previst iniciar els projectes
a Eivissa i Formentera en les dates següents:
1. Rehabilitació de Can Portmany.
Durant aquest mes de novembre el Servei Tècnic de la
Conselleria de Turisme-INESTUR ha iniciat la redacció d'un
projecte bàsic i d'execució per destinar l'edifici a un centre
cultural i l'execució està prevista durant l'any 2005.
2. Rehabilitació de la Casa del Rector de Sant Francesc de
s'Estany.
Projecte bàsic i d'execució redactat per l'empresa
TRAGSATEC per destinar l'edifici a centre d'interpretació de
la natural (integrat dins la reserva natural de ses Salines
d'Eivissa i Formentera, Sant Josep de sa Talaia). I el conveni
està previst que se signarà amb el Bisbat d'Eivissa el mes de
desembre, i la contractació i l'execució del projecte durant l'any
2005.
3. Esponjament de Cala d'En Serra.
Iniciat l'expedient de compra, el novembre del 2004, es pretén
realitzar la compra el mes de desembre del 2004. En el
transcurs de l'any 2005 està previst realitzar l'esponjament.
Marratxí, 23 de novembre del 2004.
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Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 6531/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reduir les
negligències com a motiu dels incendis forestals. (BOPIB núm.
58 de 22 d'octubre del 2004).
S'ha d'aclarir que no es tracta de feines forestals dutes a
terme no per professionals de la conselleria ni de l'IBANAT,
sinó per particulars.
Aquests percentatges no suposen un augment significatiu
dels percentatges dels darrers deu anys.
Tot i això, per tal de corregir aquests punts el conseller de
Medi Ambient ha dictat una ordre de 4 d'octubre del 2004 per
la qual es modifica l'època de perill d'incendis en terrenys
forestals que suposa que aquesta època dura tot l'any. En virtut
d'aquesta disposició es té un control sobre la utilització de foc
en feines forestals que ha de ser objecte d'autorització
administrativa.
Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 6543/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competència
del sector informàtic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 58 de
22 d'octubre del 2004).
No, no està entre els plans estratègics del Govern de les
Illes Balears fer la competència econòmica amb el sector
informàtic de les Illes Balears, sinó que un dels seus objectius
és donar suport a les empreses de les Illes Balears i des
d'aquesta conselleria es pretén donar suport al sector informàtic
de les Illes com a la resta de sectors productius d'aquesta
comunitat.
Palma, 29 de desembre del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

AJ)
A la Pregunta RGE núm. 6573/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa al Sr.
Rafael Torres Gómez a Interior. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de
Registre de Personal de la Conselleria d'Interior, no consta que
el Sr. Rafael Torres Gómez ocupi cap lloc dins l'organigrama
de la Conselleria d'Interior ni de cap de les empreses o dels
instituts que en depenen.
Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 6575/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa al Sr.
Rafael Torres Gómez a Economia. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).
El Sr. Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc dins
l'organigrama de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació ni dins cap de les empreses o dels instituts que en
depenen.
Palma, 22 de novembre del 2004
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 6626/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre
del 2004).
Centre de Salut Canal Salat
Consultes: Medicina Interna

Total: 1.081,80 euros.

Palma, 14 de gener del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 6572/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa al Sr.
Rafael Torres Gómez a Medi Ambient. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).
El Sr. Rafael Torres Gómez no ocupa cap lloc dins
l'organigrama de la Conselleria de M edi Ambient ni dins cap de
les empreses o dels instituts que en depenen.

Ordre de Publicació
AM )
A les Preguntes RGE núm. 6630 /04 i 6631/04, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
relativa a servei de l'Escola de Pares de l'AFB i servei de
l'Escola de Pares de l'AFB a municipis. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).
Han solAlicitat el servei de l'Escola de Pares 115 persones.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
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Han solAlicitat el servei de l'Escola de Pares els municipis de
Palma, Campos, Calvià, Ciutadella i Eivissa.
Palma, 19 de gener del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 6656/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a vigilància
i seguretat de les zones LIC i ZEPA. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).
La vigilància de les zones declarades LIC i ZEPA per part
del Govern de les Illes Balears es durà a terme pels cossos i
escales als quals s'atribueixin aquestes funcions.
Les mesures concretes de seguretat que ja es duen a terme
mitjançant l'avaluació de repercussions dels plans i/o projectes
que puguin afectar de forma apreciable aquests llocs.
S'ha creat el comitè especialitzat XN 2000 en el si de la
Comissió Balear de Medi Ambient per dur a terme aquestes
tasques.
Tot això sense perjudici de l'adopció de les mesures
reglamentàries, executives o contractuals que siguin adients per
aquests espais.
Palma, 22 de novembre del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 6657/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a campanya
de sensibilització per a Xarxa Natura 2000. (BOPIB núm. 60
de 29 d'octubre del 2004).
Mitjançant l'edició de butlletins informatius i l'edició d'un
mapa on es grafien totes les zones de la Xarxa Natura 2000 per
a la seva remissió a administracions públiques i a tots els
sectors implicats.
Igualment per les accions divulgatives previstes en els
projectes europeus en desenvolupament.
En les jornades, fires i congressos relacionats amb el medi
ambient es prioritzaran les accions divulgatives de la XN 2000.
Palma, 22 de novembre del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 6658/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a exposició
de les zones declarades LIC i ZEPA. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).
El tràmit d'exposició pública de les zones declarades LIC i
ZEPA ja s'ha dut a terme, i a hores d'ara s'avaluen les
alAlegacions.

Palma, 22 de novembre del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AQ)
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, situant-se
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%) duplica la taxa de creixement
enregistrada el 2004 (0.7%).
Al llarg de l'exercici 2004 s'ha mantingut que el creixement
de l'economia balear 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
comunitat autònoma per a l'any 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 la prevista. Aquesta previsió es mantenia,
doncs, dins l'interval de l'1,4% a l'1,7%.
Cal dir, que el mes de juny tot just començava la temporada
alta i que calia, per tant, esperar a veure quina seria l'evolució
definitiva dels indicadors; d'haver-se enregistrat 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
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 consum intern. Per tant, es
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manté el creixement dins l'interval que es ve anunciant des de
temps enrera.

B) Normativa estatal per competència legislativa pròpia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

En qualsevol cas, el tancament definitiu de l'exercici del
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.

B.1) Lleis de naturalesa tributària:
- Reial Decret Legislatiu 3/2004, pel qual s'aprova el text refós
de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (article 69).
- Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre
successions i donacions (articles 20 i 31).
- Reial D ecret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats (articles 11 i 31).
- Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, que aprova el
Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats (article 102.1).
- Decret 3059/1966,. d'1 de desembre, que aprova el text refós
de les taxes fiscals (articles 38 i 39).
- Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els
aspectes penals, administratius i fiscals de jocs de sort, envit o
atzar i apostes (article 3.4).

Palma, 19 de novembre del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 6910/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a modificació de
lleis a través de la Llei d'acompanyament. (BOPIB núm. 61 de
5 de novembre del 2004).
El Projecte de llei de mesures tributàries, administratives i
de funció pública (d'acompanyament als pressuposts generals
de la comunitat autònoma per al 2005), aprovat pel Consell de
Govern en sessió de 22 d'octubre del 2004, afecta les lleis
següents:
A) Normativa autonòmica
A.1) Lleis de pressuposts generals o de mesures tributàries,
administratives i de funció pública d'anys anteriors.
A.2) Lleis de naturalesa tributària:
- Llei 9/1991, reguladora del cànon de sanejament (article 3).
- Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim jurídic de taxes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com es fa
habitualment cada any.
A.3) Lleis administratives sectorials:
- Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat
comercial a les Illes Balears (articles 15.8, 50, 53b) i c), 54.1
i 56.3).
- Llei 7/2000, de 15 de juny, del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (articles 1, 3.1 i 5).
- Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les
Illes Balears (articles 5 i 67.3).
- Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (articles 42.4, 43.2, 59
i 92 bis).
- Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (article 19).
- Llei 17/2001, de 19 de desembre, de protecció ambiental de
ses Salines d'Eivissa i Formentera (apartat 1 de la disposició
transitòria primera).
- Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'activitats classificades (disposició
addicional setena).
- Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears
(disposició transitòria primera i apartat 2 de la disposició
addicional tercera).

B.2) Lleis administratives sectorials:
- Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 20 de juliol, que aprova el
text refós de la Llei d'Aigües (article 55).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el
text refós de règim local (article 80).
- Decret 2424/1961, de 30 de novembre, de reglament
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (article 4).
Palma, 2 de desembre del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 7097/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).
Centre de despesa

Import líquid
octubre 2004

Primària Mallorca
Hospital Son Dureta
Hospital de Manacor
Hospital Son Llàtzer
Complex hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de M allorca

10.279.185,02
990.680,06
225.790,60
449.084,29
16.548,45
1.682.103,39
11.961.288,41

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de M enorca

1.046.593,11
218.796,13
1.265.389,24

Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa

1.096.431,13
260.744,93
1.357.176,06

Primària ib-salut
Especialitzada ib-salut
Total ib-salut

12.422.209,27
2.161.644,44
14.583.853,71

Palma, 11 de gener del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
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Aina Maria Castillo i Ferrer.

El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 7161/04 a 7167/04, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relatives
a certificats en norm es ISO o EMAS, a centre d'estudis i
formació d'oficis artesans, a ubicació del centre d'estudis i
formació d'oficis artesans, a Pla sectorial d'energia i a
ubicació, pla d'estudis i alumnes de l'Escola de Comerç.
(BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 7495/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
programes d'ajudes al lloguer. (BOPIB núm. 65 de 3 de
desembre del 2004).

No podem donar resposta a les esmentades preguntes
perquè no són competència de la Conselleria de Turisme.

Les subvencions a l'arrendament regulades en la normativa
autonòmica són:

Palma, 4 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 7478/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a programa de
desestacionalització turística. (BOPIB núm. 64 de 26 de
novembre del 2004).
No, és totalment fals.
Palma, 16 de desembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 7479/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a actuació
discriminatòria en el programa de desestacionalització
turística. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre del 2004).
No comparteix aquesta percepció, ja que no respon a la
realitat, les xifres indiquen que els municipis que han obtingut
un major percentatge de subvenció sobre l'import solAlicitat són
precisament els municipis no governats pel PP.
Palma, 16 de desembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 7481/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajudes en
matèria de desestacionalització. (BOPIB núm. 64 de 26 de
novembre del 2004).
La concessió d'ajudes no comporta un endeutament dels
ajuntaments, ans al contrari, permet que els ajuntaments duguin
a terme projectes de desestacionalització.
Palma, 16 de desembre del 2004.

1) Ajudes complementàries a la rehabilitació d'habitatge amb
destí arrendament. Articles 15-21 del decret 73/2004, de 30 de
juliol. La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports
concedirà, a càrrec dels seus pressuposts i d'acord amb les
seves disponibilitats pressupostàries, una subvenció
complementària a l'estatal, als promotors que efectuen
actuacions de rehabilitació d'habitatges que complint els
requisits establerts en aquest títol es destinen una vegada
rehabilitades a l'arrendament per un termini mínim de 5 anys.
2) Ajudes a la rehabilitació d'edificis per a habitatges amb destí
arrendament. Articles 9 a 15 del Decret 91/2002, de 5 de juliol.
L'import total de la subvenció d'edificis d'habitatges destinats
a lloguer serà equivalent al 20% del cost de les obres de
rehabilitació de cada habitatge amb un límit màxim de 4.800
euros. El pressupost mínim de les obres serà de 12.000 euros.
3) Ajudes al promotor per a habitatges de protecció oficial
destinats a lloguer. Article 16 del Decret 91/2002, de 5 de
juliol. La comunitat autònoma de les Illes Balears concedirà
una subvenció addicional del 5% als promotors dels habitatges
de protecció oficial destinats a lloguer regulades a l'article 21
del Reial decret 1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de
finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatges i
sòl del Pla 2002-2005.
4) Ajudes als allotjaments específics. Articles 20 a 28 del
Decret 91/2002, de 5 de juliol. La Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, en funció de les seves
disponibilitats pressupostàries, concedirà als promotors públics
una subvenció equivalent al 10% del preu màxim de venda a
què s'haguessin pogut vendre les unitats habitacionals.
L'aportació econòmica amb recursos propis del Govern es troba
inclosa dins dels fons generals destinats a subvencions en
matèria d'habitatge.
Del total destinat a subvencions d'habitatge en l'exercici 2004
(8.883.119,16 euros) se n'han abonat 203.941,14 als habitatges
destinats a l'arrendament, cobrint totes les solAlicituds
presentades.
5) Ajudes als arrendataris. Articles 3 a 14 del Decret 73/2004,
de 30 de juliol. L'Institut Balear de l'Habitatge reconeixerà una
subvenció als arrendataris d'habitatges que compleixin les
condicions del decret, que no superarà 2.880 euros amb un
límit del 40% de la renda anual. El nombre d'expedients
d'ajudes a arrendataris tramitat amb resolució favorable de
concessió de subvenció ascendeix a 23, i l'import de l'ajuda
anual reconegut és de 43.682,86 euros.
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Palma, 11 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 7496/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
distribució territorial de les ajudes al lloguer. (BOPIB núm.
65 de 3 de desembre del 2004).
Les ajudes al lloguer de l'Estat es concedeixen amb caràcter
general a la comunitat autònoma sense distribució territorial
inicial, i s'abonaran en funció de les solAlicituds presentades.
Palma, 23 de desembre del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BA)
A les Preguntes RGE núm. 7499/04, 7500/04 i 7502/04 a
7504/04 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, relatives a transferències al Consell d'Eivissa
per medi ambient, transferències de capital, noves tecnologies,
concepte d'expropiacions i serveis socials. (BOPIB núm. 65 de
3 de desembre del 2004).
Consultada la comptabilitat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no hi ha cap quantitat que es correspongui amb els
imports solAlicitats.
Palma, 29 de desembre del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 8375/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informació
privilegiada en el Pla de desestacionalització turística.
(BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del 2004).
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El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 8380/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a relliscada
lingüística del president a seu parlamentària. (BOPIB núm. 65
de 3 de desembre del 2004).
La intervenció del president del Govern de les Illes Balears
a seu parlamentària amb motiu de la Interpel Alació RGE núm.
5500/04, recollida en el Diari de Sessions del Ple núm. 44, no
conté en cap moment la frase textual a la qual fa referència
aquesta pregunta.
Literalment, el president va dir: "Això de la família real,
perfecte, però que no ens distreguin; per fer una reforma
constitucional, per fer tres ximpleries, doncs mira, com diu el
Sr. Pujol, no importa fer-la és molt més important la
interpretació, com s'ha demostrar avui, la interpretació que el
Constitucional fa dels règims competencials, que és el que va
dir el Sr. Pujol a aquella conferència. És molt més important
això que no moure tota una troca per distreure els altres i tenir
despistat el personal, i després acabar amb una reforma del
Senat i quatre ximpleries, que poden ser importants, però crec
que no són les més importants."
Per tant, la postura política expressada pel president
considera que les propostes de modificació de la Constitució
esmentades, entorn de les quals existeix un ampli consens, són,
en comparació amb les reivindicacions sobiranistes formulades
al País Basc i a Catalunya, benèvoles i mancades de
complicació.
Així mateix, el president va voler posar de manifest, una
vegada més, les contradiccions del Partit Socialista en relació
amb l'estructura de l'estat, i que el que és més important és
conèixer quin és el model territorial que vol el Govern de
Rodríguez Zapatero.
Palma, 3 de gener del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

No, en cap moment.
Palma, 16 de desembre del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 8376/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cessió d'ajudes
econòmiques destinades a la desestacionalització turística.
(BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del 2004).
A data d'avui, el Govern de les Illes Balears no ha rebut cap
recurs, alAlegació o impugnació.
Palma, 16 de desembre del 2004.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 8511/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a transferències
als consells previstes. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del
2004).
El compromís del Govern en matèria de transferència de
competències als consells insulars és el que es recull al
programa electoral amb què el Partit Popular va concórrer a les
eleccions autonòmiques, però atesa la complexitat actual en la
tramitació de les transferències resulta difícil establir amb
precisió les que es podran fer efectives, en el seu cas durant
l'any 2005.
Palma, 3 de gener del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
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M. Rosa Estaràs i Ferragut.

els tràmits establerts en la normativa vigent, i el Govern no
pensa adoptar cap mesura respecte de l'actuació del president
del Consell Assessor.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 8529/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a calendari
previst per a les transferències de competències en matèria de
joventut. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

Palma, 3 de gener del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Atesa la complexitat actual del procediment i tramitació de
la transferència de competències als consells insulars, es fa
difícil establir amb precisió les dates en què es farà efectiva la
transferència de competències en matèria de joventut.
Palma, 3 de gener del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

BJ)
A la Pregunta RGE núm. 8780/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a
responsabilitats en el cas Bitel. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).
El Govern de les Illes Balears es mostra i es mostrarà
sempre respectuós amb les decisions judicials.
Palma, 10 de gener del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 8530/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a transferències
de les competències en matèria de joventut. (BOPIB núm. 67
de 28 de desembre del 2004).
Actualment el Govern està realitzant els estudis i treballs
previs per tal d'articular una proposta de transferència, d'acord
amb el procediment establert en la normativa vigent.
Palma, 3 de gener del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BH)
A les Preguntes RGE núm. 8719/04 a 8733/04, 8739/04 a
8743/04 i 8753/04 a 8762/04, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat M iquel Gascón i Mir, relatives a llista d'espera
quirúrgica, a consulta i de proves diagnòstiques; a
intervencions a Son Dureta, Son Llàtzer, Hospital de Manacor,
Can Misses, Hospital Verge del Toro; llista d'espera a Son
Dureta, Son Llàtzer, Hospital de Manacor, Can Misses, Verge
del Toro i a exclusions de llista d'espera a Son Dureta, Son
Llàtzer, Hospital de Manacor, Can Misses i Verge del Toro.
(BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 483/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
2 de febrer del 2005, atès l'escrit RGE núm. 537/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, conformement amb
l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i a la
resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acordà
d'atendre la petició de procediment d'urgència per a la
proposició no de llei de referència, del grup parlamentari
esmentat, relativa a l'obertura d'espais tancats a l'Hospital de
Son Llàtzer, a tramitar davant la Comissió no permanent de
Salut (BOPIB núm. 71, de 28 de gener d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Atesa l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major de la Cambra, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
BI)
A les Preguntes RGE núm. 8769/04 i 8770/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
incorporació d'un membre del Consell Assessor de RTVE i
actuació del president del Consell Assessor de RTVE. (BOPIB
núm. 67 de 28 de desembre del 2004).
La incorporació dels membres del Consell Assessor de
RTVE-Balears segueix i ha seguit sempre els procediments i

Tramitació davant comissió per a les proposicions no de
llei RGE núm. 8925/04 i 6021/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
2 de febrer del 2005, atesos els escrits RGE núm. 639/05 i
640/05, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
acordà d'atendre la petició de tramitació davant comissió per a
les dues proposicions no de llei que es relacionen a
continuació:
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* RGE núm. 8925/04, relativa a convocatòria d'un congrés de
l'educació (BOPIB núm. 69, de 14 de gener d'enguany), davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

instruments de control o preparació de l’activitat de control són
aquells als quals es refereixen els articles 43, 158, 159, 160 i
175 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

* RGE núm. 6021/04, relativa a freqüències d'IB3 (BOPIB
núm. 56, de 8 d'octubre del 2004), davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Per tot això exposat, aquesta Presidència, en ús de les
facultats que li confereix l’article 31.2 del Reglament de la
Cambra, havent obtingut el parer favorable de la M esa i de la
Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 2 de febrer del
2005, dicta la següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 8886/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
2 de febrer del 2005, atès l'acord adoptat per la Junta de
Portaveus de creació de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears i havent estat
admesa per la Mesa, en sessió de dia 12 de gener proppassat,
la solAlicitud de compareixença de referència, acordà, oïda la
Junta de Portaveus, que es tramitàs davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència sobre aplicació de les normes
reglamentàries en el funcionament de la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
El Reglament del Parlament de les Illes Balears no disposa
d’una norma que reguli el control que la Comissió prevista a
l’article 20 de la Llei 7/1985, de 22 de març, modificada per la
Llei 10/2003, de 22 de desembre, faci sobre l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears.
El principi d’analogia establert per a tot l’ordenament pel
Títol Preliminar del Codi Civil, en concret a l’article 4.1, que
diu literalment que “serà procedent l’aplicació analògica de les
normes quan aquestes no prevegin un supòsit específic, però en
regulin un altre de semblant entre els quals s’apreciï identitat de
raó”, aconsella d’estendre les previsions que s’estableixen al
Reglament del Parlament de les Illes Balears a la resta
d’instruments de control parlamentari en tant que són aplicables
al Director General i al Consell d’Administració de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Aquests

RESOLUCIÓ
Primer. Preguntes. El règim de contestació de preguntes
davant la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears la resposta de les quals
correspongui de fer al Consell d’Administració de l’Ens Públic
o al Director General del mateix Ens, segons la seva respectiva
competència, s’haurà d’ajustar a l’establert en la present
resolució.
A) Preguntes Orals. Els escrits presentats pels Diputats en
els quals aquests exerceixen el dret que els correspon a
formular preguntes adreçades al Consell d’Administració de la
Radiotelevisió de les Illes Balears o al Director General perquè
se’n procedeixi a la resposta oral davant la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, no
podran contenir més que l’escarida i estricta formulació d’una
sola qüestió, interrogant sobre un fet, una situació o una
informació, sobre si el Consell d’Administració de l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears o el Director General
d’aquest han pres o prendran alguna providència en relació amb
un assumpte, o si aquests òrgans remetran al Parlament de les
Illes Balears algun document o l’informaran sobre algun tema.
L’anterior s’expressarà per mitjà d’una sola interrogació, sense
que siguin susceptibles d’admissió a tràmit aquells escrits que
n’incloguin dues o més.
Per a cada període de sessions es fixarà una setmana cada
mes en què es reunirà la Comissió de Control Parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears per a la contestació
de les preguntes regulades en aquesta Resolució.
S’inclouran en l’ordre del dia, prèvia qualificació, aquelles
preguntes que es trobin en el Registre de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears entre el dimarts i el dijous de la
setmana anterior a aquella en què estigui anunciada la reunió de
la Comissió.
Establert el nombre de preguntes a incloure en l’ordre del
dia per la Mesa de la Comissió, el President d’aquesta en
determinarà la relació d’acord amb el criteri de proporcionalitat
entre els Grups Parlamentaris als quals pertanyin els Diputats
que les han formulades. Dins de la quota assignada a cada
Grup, hi tendran prioritat aquells Diputats que no haguessin fet
ús del seu dret a formular preguntes en el període de sessions
de què es tracti. En el supòsit de presentar-se preguntes
idèntiques sobre un mateix tema, tendrà prioritat entre aquestes
la presentada en primer lloc.
El temps per a la tramitació de cada pregunta serà de deu
minuts, que es repartirà a parts iguals entre el Diputat que la
formuli i el representant del Consell d’Administració de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears o el Director
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General d’aquest encarregat de respondre-la. Després, hi podrà
haver sengles torns de rèplica i contrarèplica.
No serà d’aplicació a les preguntes formulades davant
aquesta Comissió allò que disposa l’article 159.3 del
Reglament del Parlament.
B) Preguntes per a les quals es requereix resposta per escrit
i solAlicituds de documentació. Les preguntes amb solAlicitud de
resposta per escrit així com les solAlicituds de documentació en
matèries pròpies de la Comissió de Control de l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears seran contestades o
facilitades directament pel Director General o pel Consell
d’Administració de l’Ens Públic amb atenció a les mateixes
normes que en el Reglament del Parlament de les Illes Balears
s’estableixen per a les preguntes escrites i solAlicituds de
documentació adreçades al Govern.
No serà d’aplicació a les preguntes formulades davant
aquesta Comissió allò que disposa l’article 160 del Reglament
del Parlament.
Segon. Compareixences informatives. Les compareixences a fi
d’informar la Comissió sobre assumptes relacionats amb l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears s’atendran a les
regles següents:
1. El Consell d’Administració, a través del representant
corresponent, i el Director General de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, a petició pròpia o quan així
ho solAliciti la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, el President d’aquesta o una
cinquena part dels Diputats, compareixeran davant aquesta
Comissió per dur-hi a terme una sessió informativa general o
per informar-la sobre un assumpte determinat d’entre les
competències respectives.
2. Després de l’exposició oral del representant del Consell
d’Administració o el Director General, segons els casos, podran
intervenir els representants de cada Grup Parlamentari durant
deu minuts perhom, formulant preguntes o fent observacions,
a les quals contestarà el compareixent.
3. A continuació, hi haurà sengles torns de rèplica i
contrarèplica.
4. En casos excepcionals, i quan es tracti d’informació sobre
un assumpte determinat, la Presidència de la Comissió, d’acord
amb la Mesa i oïts els portaveus de la Comissió, podrà obrir un
torn perquè els Diputats puguin escaridament formular
preguntes o demanar aclariments sobre la informació facilitada.
El president fixarà un nombre o un temps màxim per a aquestes
intervencions.
5. Els grups parlamentaris podran fixar posicions a
continuació, i en cap cas no serà procedent d’entrar en debat en
presència dels compareixents.
Tercer. Designació de compareixents. La compareixença del
Consell d’Administració de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears a efectes informatius o per contestar preguntes
amb resposta oral tendrà lloc a través del seu president, o bé
mitjançant el membre que designi el mateix Consell
d’Administració, i no hi haurà lloc per a cap debat.

Quart. Delegació. La Comissió de Control Parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears podrà delegar en la mesa
d’aquesta la facultat de recaptar informació i documentació del
Consell d’Administració de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears i del Director General d’aquest, així com la de
recaptar la presència del personal al servei de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per conducte de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 71.
- Pàg. 2549 i 2572. Proposicions de llei.
La denominació de la Proposició de llei RGE núm. 339/04, del
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, ha de ser: de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells
insulars.
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