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A) RGE núm. 1055/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
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A) A les preguntes RGE núm. 6732/04 a 6740/04 i 6741/04 a 6749/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila,

relatives a expedients incoats en matèria de consum i a resolucions sancionadores en matèria de consum. 2671

B) A la pregunta RGE núm. 6884/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts derivats des de

Manacor. 2672

C) A la pregunta RGE núm. 6885/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts derivats des de Can

Misses. 2672

D) A la pregunta RGE núm. 6892/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera

a l'Hospital Verge del Toro. 2672

E) A la pregunta RGE núm. 6907/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a borsí d'interins.

2673

F) A la pregunta RGE núm. 7108/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a instruccions al

tribunal de selecció d'aspirants a policies. 2673

G) A les preguntes RGE núm. 7112/04, 7113/04 i 7114/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives

a borsa d'interins, presentació d'instàncies de la borsa d'interins i presentació d'instàncies de la borsa d'interins a Menorca i Eivi2ss6a7.3

H) A les preguntes RGE núm. 7115/04, 7116/04, 7117/04 i 7118/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,

relatives a instàncies presentades des de Menorca, instàncies presentades des d'Eivissa, instàncies presentades des de Formentera i

instàncies presentades des de Mallorca. 2673

I) A la pregunta RGE núm. 7124/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a concurs per a

jardineria. 2673

J) A la pregunta RGE núm. 7131/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a concurs per al

subministrament de bitllets. 2673

K) A la pregunta RGE núm. 7140/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a preu de l'hora de

classe del professorat de l'IBSP. 2673

L) A la pregunta RGE núm. 7265/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a convenis amb els

majoristes de viatges. 2674

M) A la pregunta RGE núm. 7476/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a subvencions a

ajuntaments per activitats d'artesania en mercats. 2674

N) A la pregunta RGE núm. 7480/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pla de construcció de

residències de la tercera edat. 2674

O) A les preguntes RGE núm. 7486/04 i 7487/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a pla

d'inversions i consolidació de residències de la tercera edat i municipis de Menorca que han rebut ajudes per a residències de tercera edat.

2674

P) A la pregunta RGE núm. 7494/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a justificants del càlcul

de beneficis generats per l'equip ciclista Illes Balears. 2674

Q) A la pregunta RGE núm. 8205/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a accions

derivades del conveni signat entre "Acción Familiar" i el Govern. 2674

R) A la pregunta RGE núm. 8279/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost de les conferències del

jutge Antoni Montserrat. 2674

S) A la pregunta RGE núm. 8280/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a conferències del jutge Antoni

Montserrat. 2674

T) A la pregunta RGE núm. 8281/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost del "II Congreso

Internacional de la Familia". 2675

U) A la pregunta RGE núm. 8282/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a ponents del "II Congreso

Internacional de la Familia". 2675
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V) A la pregunta RGE núm. 8283/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a comitè científic del "II

Congreso Internacional de la Familia". 2675

X) A la pregunta RGE núm. 8510/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a desviament de la carretera

general de Menorca. 2675

Y) A la pregunta RGE núm. 8513/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a política turística per part

dels consells. 2675

Z) A les preguntes RGE núm. 8554/04 i 8555/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relatives a

promoció d'estalvi energètic, quantitat i promoció d'estalvi energètic. 2675

AA) A la pregunta RGE núm. 8623/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes programa

vigents en el període 2004-2005. 2676

AB) A la pregunta RGE núm. 8646/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a baixes imputades

a la partida pressupostària 35101634A015000. 2676

AC) A la pregunta RGE núm. 8763/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre de formació de

treballadors de la mar. 2676

AD) A la pregunta RGE núm. 8764/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre integral de

formació. 2676

AE) A la pregunta RGE núm. 8767/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compromisos de

l'empresa Kraft amb els treballadors. 2677

AF) A la pregunta RGE núm. 8765/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projecte de tren a la

universitat. 2677

AG) A la pregunta RGE núm. 8766/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projecte de tren a

l'aeroport. 2677

AH) A la pregunta RGE núm. 8781/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a normativa pròpia per

a habitatges turístics. 2677

AI) A la Pregunta RGE núm. 8785/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a interlocutor amb

l'Estat en matèria de promoció turística. 2677

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals de les Illes

Balears. 2678

4. INFORMACIONS

A) Membres que han de formar part de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 2678

B) Relativa a nomenament de personal eventual. 2678

C) Relativa a nomenament de personal eventual. 2679
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Aprovació de les constatacions, manifestacions,

conclusions i/o resolucions de la Comissió no permanent

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

competències en matèria d'Educació i de Sanitat.

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

del l'Estat del finançament de les competències en matèria

d'Educació i de Sanitat, ateses les noves demandes de l'augment

demogràfic i la necessitat de millora del servei i les

instalAlacions, en sessió de dia 9 de desembre del 2004, aprovà

els grups de constatacions, manifestacions, conclusions i/o

resolucions següent.

Primer grup de constatacions, manifestacions,

conclusions i/o resolucions

I. Anàlisi de la legislació sobre finançament autonòmic

El vigent sistema de finançament autonòmic, aprovat pel

Consell de Política Fiscal i Financera el 27 de juliol del 2001,

neix amb vocació d'estabilitat o el que és el mateix de

continuïtat en el temps, després de passar per diferents sistemes

de durada quinquennal des de l'any 1987. 

Si s'observa com ha estat l'evolució en la revisió del

finançament de les comunitats autònomes, ens trobem que s'ha

basat en un procés de descentralització fiscal que s'ha anat

realitzant a mesura que s'anaven produint els successius

traspassos de competències.

En aquest procés es poden diferenciar quatre etapes:

a) Etapa del cost efectiu fins al 1986. Aquest període es

caracteritza per una elevada intensitat en el traspàs dels

diferents serveis, amb un predomini clar de les transferències

financeres de l'Estat. El percentatge de participació de cada

comunitat autònoma s'ajusta anualment per a igualar el

finançament al cost efectiu dels serveis traspassats.

b) Etapa d'autonomia de la despesa (1987-1996). Des del punt

de vista de la descentralització fiscal, no hi ha variacions

respecte al període anterior. No obstant això, el finançament ja

no s'ajusta anualment i es negocia a l'inici de cada quinquenni.

c) Etapa de l'autonomia en l'ingrés (1997-2001). S'amplien els

mecanismes de descentralització fiscal a una participació en

l'IRPF, concedint-se potestats normatives a les comunitats

autònomes sobre trams autonòmics d’aquest i també dels

impostos cedits en etapes anteriors.

d) Etapa de l'estabilitat. Arrenca el 2002 amb l'aplicació de

l'actual model en vigor, aprovat al juliol del 2001 pel Consell de

Política Fiscal i Financera. A diferència de les etapes anteriors,

en què el model de finançament considerava a part el

finançament de la sanitat i dels serveis socials de la Seguretat

Social, el model actual integra tots els serveis públics,

potenciant els principis de corresponsabilitat fiscal, coordinació,

suficiència, solidaritat, autonomia, estabilitat i generalitat.

Aquest nou criteri d'estabilitat i permanència en el temps du,

d'una banda, a modificar i adequar la Llei 8/1980, de 22 de

setembre, de finançament de les comunitats autònomes

(LOFCA), a través de la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de

desembre; i, per altra banda, que la Llei 21/2001, de 27 de

desembre, es configuri com una llei prou flexible perquè el

finançament de les comunitats autònomes pugui adequar-se als

canvis socioeconòmics que en el futur poguessin esdevenir.

Si bé aquestes lleis no tenen capacitat per sí mateixes

d'incorporar automàticament aquests canvis, determinen

formules o “vies” tant per a l'actualització, com per a la seva

revisió, si cal, tal i com es posa de manifest en l'article 15 de la

LOFCA i en els articles 4 i 67 de la Llei 21/2001, de 27 de

desembre.

Si analitzem l'article 15 de la LOFCA veiem que s'hi

estableix l'escenari inicial per a l'aplicació d'aquestes formules

o “vies” que hem esmentat. Per tant, és primordial i prioritari

analitzar-lo de forma detallada.    

Així, en primer lloc, assenyala que l'Estat garantirà en tot el

territori espanyol el nivell mínim dels serveis públics

fonamentals de la seva competència. 

A continuació, aquest article 15 matisa i estableix que quan

una comunitat autònoma, amb la utilització dels recursos

financers derivats dels tributs cedits i del fons de suficiència (el

Fons de suficiència cobrirà la diferència entre les necessitats de

despesa de cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut

d'autonomia propi i la seva capacitat fiscal) no cobreixi el nivell

mínim de la prestació del conjunt dels serveis públics

fonamentals que hagi assumit, s'establirà una assignació

complementària la finalitat de la qual serà la de garantir el nivell

d'aquesta prestació.

Aquest manament du implícites dues qüestions que cal

determinar:

a. La primera és saber què s'ha d'entendre per serveis públics

fonamentals. Aquest punt l’aclareix el mateix article 15 amb la

reforma introduïda per  la  LO 7/2001, fixant de forma taxativa

que els serveis públics fonamentals no són altres que els

d'Educació i de Sanitat.

 

b. En segon lloc quin és aquest “nivell mínim” que l'Estat ha

de garantir. 

En la redacció del punt 3 de l'article 15 anterior a la reforma

de la LO 8/1980 per LO 7/2001, s'establia que “es considerarà

nivell mínim de prestació dels serveis públics, als quals fan

referència els apartats anteriors, al nivell mitjà d’aquests en el

territori nacional”. 

Amb la reforma, l'article 15.3 assenyala que es considerarà

que no s'arriba a cobrir el nivell mínim de prestació dels serveis

quan la seva cobertura es desviï, en la quantia que disposi la llei,

del nivell mitjà d’aquests en el territori nacional.

D'aquesta forma, aquest concepte de nivell mínim no pot ser

altre que el cost dels serveis públics que l'Estat transfereix a les

comunitats autònomes, però s'obre la via de l'actualització del

sistema al canviar la redacció, de manera que, quan la cobertura
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dels serveis públics de Sanitat i d’Educació en una comunitat es

desviï, en la quantia que disposi la llei, del nivell mitjà

d’aquests en el territori nacional, es considerarà que no s'arriba

a cobrir el tan reiterat nivell mínim de prestació.

Per tant, l'article 15 defineix l'escenari i al introduir el

concepte “en la quantia que disposi la llei”, preveu que, quan es

produeixin les circumstàncies, caldrà acudir a les fórmules que

recull la legislació vigent (en aquest cas, la Llei 21/2001, de

finançament de les comunitats autònomes).

Per últim, l'article 15, en el seu apartat 4, assenyala que si

les assignacions en favor de les comunitats autònomes,

derivades de complir el fet que el nivell mínim dels serveis es

desvia en les quanties fixades en la llei del nivell mitjà,

haguessin de reiterar-se en un espai de temps inferior a cinc

anys, el Govern proposarà, prèvia deliberació del Consell de

Política Fiscal i Financera, a les Corts Generals la correcció del

Fons de suficiència establert en l'article 13 de la present llei

orgànica.

En connexió amb l'exposat, cal analitzar el contingut dels

articles 4 i 67 de la Llei 21/2001.

En aquest sentit, l'article 4 preveu l'actualització de la

variable població pel que fa al bloc de competències comunes

(en les quals la competència d'Educació està inclosa), així com

la implementació del finançament de la sanitat a través del Fons

de Cohesió Sanitària, atès que Balears, juntament amb Canàries,

ha estat declarada zona estratègica dintre del Sistema Nacional

de Salut. 

El dia 30 de novembre del 2004, en el marc del Consell de

Política Fiscal i Financera, es reuneix el Grup de Treball de

Població creat per a donar resposta als increments de població

que han esdevingut, en virtut de l'establert en l'esmentat article.

En el cas de Balears l'increment poblacional en els últims 5 anys

ha superat el 20%, fonamentalment pel fenomen immigratori.

Per altra banda, l'article 67 de la Llei “assignacions

d'anivellament” estableix que:

“a. Queda afectat el nivell de prestació del servei públic

fonamental d'Educació, quan l'increment del nombre d'alumnes

d'ensenyament obligatori en la comunitat autònoma entre un any

i el següent, expressat en termes percentuals, sigui superior, en

més de 3 punts, a l'increment percentual que experimenti en

aquest mateix període la mitjana nacional.

b. Queda afectat el nivell de prestació del servei públic

fonamental de Sanitat, quan l'increment de la població

protegida, degudament ponderada en funció de l'edat, en la

comunitat autònoma entre un any i el següent, expressat en

termes percentuals, sigui superior, en més de 3 punts, a

l'increment percentual que experimenti en aquest mateix període

la mitjana nacional.

Quan es produeixi alguna de les circumstàncies a què es

refereix l'apartat anterior, l'Administració General de l'Estat i la

de la comunitat autònoma respectiva analitzaran conjuntament

les causes i possibles solucions, de forma que, examinat en el

seu conjunt el finançament de la comunitat, es conclogui en la

procedència o no que aquesta participi en les assignacions

d'anivellament.”

Sobre la base dels canvis socials esdevinguts a Balears,

bàsicament pel fort corrent immigratori, s’han produït forts

increments de població protegida i d'alumnat matriculat. Així,

i tal i com es recull en l'article 67.1.a) i b) de la Llei 21/2001, la

nostra comunitat compleix amb els increments percentuals

prevists. De fet, la Comissió Bilateral Estat-comunitat autònoma

prevista al paràgraf 2 de l'article 67, encarregada de determinar

si ens correspon o no ser perceptors de les assignacions

d'anivellament allí contemplades, ja ha estat acceptada pel

Ministeri d'Economia i Hisenda.

Com hem esmentat, el sistema preveu l'existència de les

assignacions d'anivellament, com assignacions complementàries

establertes en els pressuposts generals de l'Estat amb destinació

específica, per a garantir el nivell mínim de prestació dels

serveis que la LOFCA identifica amb el  “nivell mig en el

territori nacional” a l'article 15.3, al qual fa referència explícita

el mateix article 67.1 de la Llei 21/2001.

II. Conclusions

Acreditat pels estudis elaborats en relació amb aquesta

qüestió, així com arran de les distintes ponències que han tingut

lloc en el si de la Comissió no permanent d'aquest Parlament per

a l'estudi de les necessitats de finançament d'Educació i de

Sanitat, s’ha de concloure el següent:

I. Procedeix l'actualització de la variable població per al bloc de

competències comunes, d'acord amb l'article 4 de la Llei

21/2001. D'aquí la constitució del grup de treball sobre població

en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera.

II. Procedeix l'activació del Fons de Cohesió Sanitària i donar

contingut qualitatiu i quantitatiu a la designació de Balears com

a zona sanitària estratègica, sent l'hospital de Son Dureta el de

referència.

III. En virtut dels canvis socioeconòmics esdevinguts amb

posterioritat a l'ancoratge de l'actual sistema de finançament en

l'any base 1999, procedeix    acollir-se a l'establert en l'article 67

(assignacions d'anivellament). 

IV. La metodologia del cost efectiu aplicada als traspassos de

competències des de la seva aprovació en l'any 1982 i

modificada l’any 1995, no ha beneficiat a aquelles comunitats

autònomes deficitàries en estoc de capital públic, en tant que no

ha corregit les diferències que entre elles hi pogués haver en el

punt de partida. Això s'ha traduït sistemàticament en una menor

transferència de despesa corrent. Aquest fet ha afectat

especialment a Balears.

A això cal afegir l'acusat dèficit en infraestructures existent

a Balears, agreujat per l'escassa inversió de l'Administració de

l'Estat en aquesta comunitat, i pel fet que no està inclosa en

l'objectiu 1 dels fons FEDER ni és perceptora de recursos del

Fons de Compensació Interterritorial (lligat a inversions), a

pesar del seu fet insular. Tot això ha comportat que la

Comunitat Autònoma hagi rebut menys recursos que altres

comunitats autònomes i que hagi hagut de suplir aquestes

insuficiències amb un major esforç inversor.

V. A pesar que la variable insularitat ha estat una constant en els

sistemes de finançament vigents des que es va iniciar el procés

de descentralització autonòmica, la seva ponderació no ha estat

l'adequada per a recollir les necessitats d'un territori que sofreix

una doble i triple insularitat.
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VI. Les regles de modulació aplicades al model del nou sistema

de finançament del bloc de les competències comunes, han

suposat detreure a Balears 120 milions d'euros anuals (any base

1999). Alguns dels ponents de la comissió no permanent han

manifestat la necessitat de negociar amb l'Estat la supressió

d'aquestes regles de modulació que ens perjudiquen

seriosament.

VII. Cal revisar el fons de suficiència per a equilibrar els nivells

mitjans de prestació de serveis entre el conjunt de les

comunitats autònomes i Balears.

VIII. La transferència de competències d'Educació i de Sanitat

segons la metodologia del cost efectiu deixa immersa Balears en

una situació d'insuficiència financera. És per això que sent

tradicionalment la comunitat autònoma amb menor endeutament

i dèficit, avui no pot per més que acudir al recurs del deute per

a garantir als ciutadans de Balears uns nivells mínims de

qualitat en els serveis que presta, sobretot pel que es refereix als

serveis bàsics d'una societat del benestar.

No obstant això, aquest recurs a l'endeutament pot evitar-se

en gran mesura si l'Administració de l'Estat reconeix el deute

històric de Balears 2002-2004 provocat per la no actualització

de la variable població en el model del sistema de finançament.

De l’anàlisi de l'actualització del finançament autonòmic

balear sobre la base dels apunts anteriors, per a l'exercici 2002

s'obtindrien els següents resultats:

1. Quantificació del nivell mínim i nivell mig del finançament

per càpita en virtut de l'article 15 de la LOFCA:

a. Per a l'exercici 2002, obtenim el finançament per càpita

dels serveis públics d'Educació i de Sanitat de les

comunitats autònomes que participen en el sistema de

finançament de la següent manera:

Total finançament autonòmic d'Educació: 25.159,35 milions

d'euros.

Total finançament autonòmic de Sanitat sense Garantia:

28.662,90 milions d'euros.

Total població padró: 39.014.649 habitants.

Finançament per càpita total Educació: 644,86 euros.

Finançament per càpita total Sanitat sense Garantia: 734,67

euros.

b. Per a l'exercici 2002, obtenim el finançament per càpita

dels serveis públics d'Educació i de Sanitat de Balears:

Total finançament Balears Educació: 461,71 milions

d'euros.

Total finançament Balears Sanitat Sense Garantia: 612,06

milions d'euros.

Total població Padró 2002 Balears: 916.968 habitants.

Finançament per càpita Balears Educació: 503,52 euros.

Finançament per càpita Balears Sanitat sense Garantia:

667,48 euros.

Comparant el finançament per càpita nacional amb el de

Balears, obtenim un dèficit real per cada ciutadà de les Illes

Balears respecte de la mitjana nacional de 141,34 i/càpita en

Educació i de 67,19 i/càpita en Sanitat. D'aquí s'obté que el

dèficit ascendeix a 129,61 milions d'euros en Educació i 61,61

milions d'euros en Sanitat. El que suposa un total de 191,22

milions d'euros l'any 2002.

2. Per la seva banda, el Fons de Suficiència que resulta per a les

Illes Balears de la liquidació de l'Estat en l'any 2002 és de

172,77 milions d'euros (negatiu).

3. La xifra del dèficit històric 2002-2004 calculat a l'estudi de

la Direcció General d'Economia de la Conselleria d'Economia,

Hisenda i Innovació, és el següent:  

Com es pot observar d'aquesta simple anàlisi, els imports del

nivell mínim i mig dels serveis transferits en l'exercici 2002,

així com del fons de suficiència i dels càlculs de l'esmentat

estudi són molt similars; això és 191,22 ; 172,77 i 169,35

milions d'euros, respectivament. 

Evidentment a Balears ens trobem en la situació que es

preveu a l'article 15 de la LOFCA. És a dir, no es cobreix el

nivell mínim dels serveis públics de Sanitat i Educació ja que la

seva cobertura es desvia del seu nivell mitjà en territori

nacional. 

IX. Els punts anteriors han vingut provocant una situació

acumulativa de dèficit en el resultat no financer del pressupost.

És a dir, que el dèficit en el finançament de les competències

d'Educació i Sanitat es el que ha provocat aquesta situació, que

és aliena als successius governs que han gestionat aquestes

competències. És, per tant, injust que el pressupost del 2004

suporti un dèficit aliè a la gestió. Procedeix, doncs, reconèixer

un dret a favor de la Hisenda autonòmica per l'import de 582,65

milions d'euros motivat pels dèficits que els punts anteriors han

provocat en el període 2002-2004 per a l'exercici econòmic

2004.

X. Si una vegada esgotada aquesta via de negociació establerta

en la legislació vigent sobre finançament autonòmic (article

67.2 de la Llei 21/2001) ?que implica la celebració de les

reunions que siguin necessàries amb els òrgans corresponents de

participació?, no s'arribés a cap acord satisfactori referent a

aquesta qüestió, sempre cabria recórrer, en última instància, a

fer valer aquest dret a una assignació complementària en els

pressupostos generals de l'Estat a favor de la CAIB, a través de

les vies judicials pertinents, tant la de la jurisdicció contenciosa

administrativa com, si escau, davant el Tribunal Constitucional.

III. Proposta

Que la Comissió no permanent constituïda en el si del

Parlament de les Illes Balears per a l'estudi de les necessitats de

finançament d'educació i sanitat acordi:

1. Instar el Govern de les Illes Balears a assumir les conclusions

recollides a aquest document, reconeixent la necessitat

d'actualització del model de finançament de la comunitat

autònoma de les Illes Balears tant en infraestructures com de

despesa corrent afecta a aquestes en matèria d'Educació i de

Sanitat, així com l'enquadrament de la comunitat autònoma de

les Illes Balears en el marc previst en l'article 15 de la LOFCA.

2. Instar el Govern de les Illes Balears que iniciï les vies de

negociació recollides en els articles 4 i 67 de la Llei 21/2001, de

27 de desembre. 

3. Instar el Govern perquè porti a terme una reclamació efectiva

davant l'Administració de l'Estat pel deute històric 2002-2004

quantificada en 582,65 milions d'euros.



BOPIB núm. 73 - 11 de febrer del 2005 2651

4. Reconèixer la procedència de la contracció del dret derivat de

l'existència del deute històric 2002-2004, esmentada en el

paràgraf anterior, per al present exercici. 

Segon grup de constatacions, manifestacions, 

conclusions i/o resolucions

Una vegada realitzades les compareixences previstes en el

pla de treball s’ha pogut constatar que:

1. Des de fa temps, la comunitat autònoma de les Illes Balears

pateix un dèficit en matèria d’infraestructures i de personal en

el sistema educatiu i sanitari.

2. Les circumstàncies socials i laborals de la nostra comunitat

(dependència estacional de molts de llocs de feina, elevat

nombre de persones immigrants, gran població flotant, etc.), fan

que tingui unes característiques específiques que exigeixen la

disponibilitat d’una major quantitat de recursos i serveis

sanitaris i educatius a fi d’assegurar una atenció de qualitat de

les necessitats educatives i sanitàries de la població.

3. Les mesures per promoure l’eficàcia i l’eficiència en el

sistema sanitari i educatiu són sempre elements fonamentals

dins les polítiques dels governs, i encara s’hi tornen més quan

es tracta de societats, com la balear, que ha de resoldre

problemes prioritaris per al seu desenvolupament com són el

fracàs escolar, l’abandonament prematur de l’escolarització, el

baix nivell de persones amb estudis mitjans i superiors, pel que

fa al sistema educatiu; i quant a la sanitat, la millora de la

productivitat, el maneig eficient dels recursos i  la

conscienciació de la població sobre la utilització adequada dels

serveis.

Per tot això, la Comissió constituïda per tal d’estudiar la

millora del finançament per part de l’Estat de les competències

en matèria d’Educació i de Sanitat acorda: 

1. Constatar la insuficient dotació financera de les

transferències en matèria d’Educació i de Sanitat, especialment

atesos els dèficits d’infraestructures, els increments quantitatius

de població i la gran incidència de les persones immigrants en

aquest increment, així com la necessitat de fer front a

insuficiències històriques pel que fa a les retribucions de

personal i als serveis.

2. Instar el Govern de les Illes Balears que la Conselleria

d’Educació:

a) Elabori, de forma consensuada, un pla de lluita contra el

fracàs escolar.

b) Redacti un pla d’actuació per a la promoció de la qualitat

de l’educació infantil i l’augment del nombre d’escoles del

sistema públic.

3. Instar el Govern de les Illes Balears a posar-se en contacte

amb el Govern central per iniciar converses a fi i efecte de dur

a terme una ampliació de la dotació de les transferències de

Sanitat i d’Educació a la nostra comunitat, atès l’augment de

població sofert des de les esmentades transferències fins a

l’actualitat, d’acord amb la legislació vigent.

4. Instar el Govern de les Illes Balears a realitzar les gestions

oportunes davant del Govern central, per tal que es convoquin

les comissions del REB, tal i com mana la llei, que no ha estat

desenvolupada durant tots aquests anys.

5. Instar el Govern de les Illes Balears que la Conselleria de

Salut elabori:

a. Un pla per a la millora de l’eficiència en la gestió.

b. Un pla específic i consensuat per a la contenció de la

despesa farmacèutica.

c. Un pla específic i consensuat per a la utilització racional

de la tecnologia biomèdica, amb criteris de medicina basats

en l’evidència i que suposin una millora de l’eficiència en la

gestió.

6. Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar un estudi

sobre l’aplicació de les mesures fiscals que contempla la llei, en

relació amb la generació de recursos per a la sanitat, tant dels

que tenen a veure amb l’aplicació de criteris fiscals com amb

d’altres.  

7. Donat l’acord que es va prendre a la primera Conferència de

presidents autonòmics respecte de fer una comissió per estudiar

els problemes de finançament sanitari que tenen les comunitats

autònomes i aprovar un nou marc de finançament en matèria

sanitària que es pugui posar en marxa a partir de l’any 2006, el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a participar activament en aquesta comissió, treballant

conjuntament amb el Govern de l’Estat i la resta de comunitats

autònomes, per trobar les millors solucions que beneficiïn els

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

Tercer grup de constatacions, manifestacions,

conclusions i/o resolucions

1. El Parlament de les Illes Balears constata que a les Illes

Balears s’ha produït un dèficit històric de despesa pública per

càpita en tots els conceptes:

- inversions i despesa pública estatal

- distribució dels fons europeus

- finançament autonòmic

2. Aquest dèficit històric de despesa pública ha consagrat un

dèficit d’estoc de capital públic i de despesa pública corrent a

les Illes Balears. Com a conseqüència, el càlcul del cost efectiu

de les distintes competències transferibles a les Illes Balears ha

resultat molt inferior a la mitjana de les comunitats autònomes.

3. El desfasament present a les necessitats financeres en

ensenyament es deu al dèficit històric i al creixement

demogràfic.

4. L’actual sistema de finançament no ha cobert les necessitats

de l’increment de la població produïdes fins el moment de

l’aprovació del sistema, ja que la regla de modulació va suposar

retallar en un 50%, aproximadament, l’increment de

finançament que corresponia a les Illes Balears per la població

censada.

5. El volum de recursos rebuts d’acord amb el cost efectiu per

finançar les dotacions de personal, centres i despeses corrents

van estar molt per sota de la mitjana de les comunitats que van

rebre la competència els mateixos anys. 

6. La transferència d’Educació no va contemplar les necessitats

d’inversió nova per a igualar les dotacions en personal educatiu

i centres a la resta de les comunitats autònomes en el moment

del seu traspàs, a causa del sistema del cost efectiu.

7. Les Illes Balears presenten un dèficit històric no contemplat

en la dotació de les transferències sanitàries. Segons la memòria
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de l’INSALUD de l’any 1999, Espanya tenia 3,7 llits d’hospital

públic per cada 1.000 habitants, mentre que Balears només tenia

2,9 llits per cada 1.000 habitants.

8. Quant als professionals sanitaris, a Espanya hi havia 8,6

professionals per cada 1.000 habitants mentre que a les Illes

Balears n’hi havia 6,4 per cada 1.000 habitants. Això representa

un dèficit de 680 llits i 2.000 professionals.

9. El sistema de finançament no preveu la despesa pública que

demanda la població no censada, amb o sense targeta sanitària,

que utilitza els serveis públics sanitaris, i que en el nostre cas,

és molt superior als d’altres comunitats.

10. El sistema de finançament no resol satisfactòriament la

necessitat de més despesa provocada per l’increment de

població, ja que resulta molt difícil superar el 3% d’increment

per sobre de la mitjana estatal que estableix el sistema.

11. El sistema de finançament no contempla la despesa

capitativa originada per la pluriinsularitat, que s’estima en un

20% per damunt de la mitjana.

12. A les Illes Balears s’ha produït un creixement de la població

escolar del 2,11%, superior a la mitjana espanyola (-6%), entre

el 1998 i el 2003.

13. L’increment en el nombre de matriculats en infantil i

pre-escolar entre 1997 i 2003 és del 16% a les Illes Balears i del

10% de mitjana a la resta de comunitats autònomes. Aquest és

un indicador de les necessitats futures a primària i secundària.

14. La població escolar estrangera, entorn als 20.000 alumnes,

requereix un finançament addicional.

15. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de les

Illes Balears que reclami una negociació bilateral amb el

Govern de l’Estat per tal de compensar el dèficit històric

d’inversions en Sanitat i Educació.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que reclami la publicació de balances fiscals entre les

comunitats autònomes i l’Estat.  

Quart grup de constatacions, manifestacions, 

conclusions i/o resolucions

1. La Comissió no permanent d’estudi de la millora del

finançament per part de l’Estat de les competències en matèria

d’Educació i de Sanitat, una vegada estudiades la documentació

aportada per part del Govern de les Illes Balears i les

aportacions dels compareixents davant la Comissió, ha pogut

constatar els següents fets:

a) Les competències en matèria d’Educació es reberen a les

Illes Balears amb una dotació insuficient, a causa del

sistema de cost efectiu, inferior a la mitjana de les altres nou

comunitats autònomes que les negociaren al mateix temps.

Prova d’això és el fet que ja el primer any de l’exercici

d’aquestes competències la despesa fos molt superior a la

quantitat pressupostada.

b) El fort procés immigratori que s’ha produït a les Illes

Balears -molt per damunt de la mitjana estatal- ha agreujat

encara més els dèficits històrics en matèria d’Educació i de

Sanitat.

c) El sistema de finançament de les comunitats autònomes

de règim comú establert a la Llei 21/2001 no és satisfactori

per a les Illes Balears, entre d’altres, pels següents motius:

la regla de modulació que fa que el nostre finançament sigui

inferior al que ens correspondria pel nombre d’habitants i les

assignacions d’anivellació que haurien de permetre una

millora del finançament en casos d’augment important de la

població –com és el cas de les Illes Balears- ja que els seus

requisits són tant exagerats que fan quasi impossible que es

doni algun supòsit per aplicar-les. 

2. La Comissió no permanent d’estudi de la millora del

finançament per part de l’Estat de les competències en matèria

d’Educació i de Sanitat insta al Govern de les Illes Balears a

establir amb el Govern de l’Estat un conveni per a la

construcció de nous centres escolars i per a la millora dels

existents.

  

3. La Comissió no permanent d’estudi de la millora del

finançament per part de l’Estat de les competències en matèria

d’educació i sanitat insta al Govern de les Illes Balears a

participar en el procés de discussió que s’ha obert sobre el deute

del sistema sanitari amb l’objectiu d’aconseguir, com a mínim,

l’equiparació amb la mitjana estatal pel que fa a les dotacions de

la sanitat de les Illes Balears.

Cinquè grup de constatacions, manifestacions,

conclusions i/o resolucions

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el sistema

emprat per part de l’Administració de l’Estat per calcular les

transferències econòmiques necessàries per assumir les

competències d’Educació a les Illes Balears, fonamentat en el

criteri del “cost efectiu”, ha suposat, des del primer moment, un

greuge comparatiu per a la nostra comunitat i per als nostres

ciutadans.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el sistema

emprat per part de l’Administració de l’Estat per calcular les

transferències econòmiques necessàries per assumir les

competències de Sanitat a les Illes Balears, fonamentat en el

criteri del “cost efectiu”, ha suposat, des del primer moment, un

greuge comparatiu per a la nostra comunitat i per als nostres

ciutadans.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a

una realitat d’insuficiència econòmica manifesta que, a més a

més, afecta dos serveis essencials per a garantir no tan sols la

qualitat de vida dels ciutadans sinó també la mateixa concepció

de societat desenvolupada.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que la

insuficiència econòmica provocada per la manca de previsió en

la negociació a l’hora de calcular els recursos econòmics

necessaris per a l’assumpció d’aquestes transcendentals

competències, especialment en les partides destinades a

inversions, ha generat, al llarg dels anys, un dèficit econòmic de

gran importància.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que la situació

deficitària s’ha anat agreujant amb els anys per un creixement

demogràfic molt important, que a les Illes Balears supera amb

escreix la mitjana de l’Estat.

6. El Parlament de les Illes Balears constata que el creixement

demogràfic, a més de la seva evident importància numèrica,

presenta característiques a tenir molt en compte a l’hora de

finançar les competències d’Educació i de Sanitat, com són els
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llocs de procedència de les persones immigrades, la qual cosa

té evidents conseqüències a nivell de costos econòmics

educatius i sanitaris.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que la realitat

insular de la nostra comunitat autònoma és un element de gran

importància a l’hora de procedir als càlculs de dotació

econòmica necessària tant a nivell educatiu com sanitari.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que la població

flotant de la nostra comunitat, motivada essencialment per la

nostra activitat turística, requereix un tractament específic a

l’hora de finançar els serveis educatius i sanitaris.

9. El Parlament de les Illes Balears constata que ni la realitat

insular del nostre territori, ni la realitat demogràfica, ni la

realitat econòmica ni l’existència d’un dèficit històric de

primera magnitud han estat prou tinguts en compte per part de

l’Administració de l’Estat a l’hora de dotar de recursos

econòmics la nostra comunitat autònoma.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que la utilització

del criteri de cost efectiu per part de l’Administració de l’Estat

en les transferències d’Educació i Sanitat ha provocat una

evident distorsió de la nostra política econòmica i l’exigència

d’un ingent esforç pressupostari de la nostra administració

autònoma, així com una evident situació de greuge dels nostres

ciutadans respecte de la resta de l’Estat espanyol.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que l’esforç

pressupostari de la nostra comunitat autònoma en matèria

d’Educació i de Sanitat ha perjudicat greument la capacitat

inversora en noves infraestructures, provocant un important

dèficit de places escolars i llits hospitalaris que ens situa, en

aquests termes, a la cua de tot l’Estat espanyol.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a realitzar un càlcul exhaustiu respecte de la quantitat

que suposa el nostre dèficit històric pel que fa a Educació i

Sanitat, tenint en compte aquelles quantitats que serien

necessàries per situar les Illes Balears a la mitjana estatal en

places escolars, llits hospitalaris i altres dades comparatives

vàlides, aplicant, a més a més, els elements correctors necessaris

per adequar aquesta xifra a la nostra realitat insular i econòmica.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a compensar el dèficit històric pel que fa al finançament de les

competències d’Educació i de Sanitat, d’acord amb l’estudi que,

en aquest sentit, elabori el Govern de les Illes Balears, sempre

apostant pel màxim diàleg i consens, des de la lleialtat

institucional.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

i al Govern de les Illes Balears a aplicar de manera completa i

urgent el Règim Especial per a les Illes Balears, sense perjudici

que aquest pugui ser revisat o modificat en el futur.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a modificar els criteris de finançament autonòmic inclosos a la

LOFCA, incorporant les dades reals de població flotant.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a incrementar el percentatge de ponderació que suposa el criteri

d’insularitat a l’hora de finançar les competències en matèria

sanitària i educativa, així com a donar compliment, en general,

als preceptes constitucionals referits a la compensació d’aquest

fet insular.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a l’aprovació de les transferències econòmiques suficients per

poder dur a terme les necessàries inversions en infrastructures

docents i sanitàries.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a la redacció dels corresponents plans de gestió en

matèria d’Educació i de Sanitat per a garantir al màxim

l’eficiència de tots els recursos disponibles, amb les

corresponents previsions de futur.

19. El Parlament de les Illes Balears manifesta que per a

l’existència d’una veritable autonomia política és

imprescindible la màxima autonomia financera i l’existència de

recursos suficients per fer front a la gestió dels interessos que

ens són propis, tal i com recull l’article 137.1 de la Constitució

Espanyola.

20. El Parlament de les Illes Balears manifesta que un

finançament just de les competències transferides, en aquest cas

d’Educació i de Sanitat, no ha de venir condicionat pel principi

de solidaritat, ja que ambdues coses són compatibles.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a avaluar d’acord amb els criteris adequats -principalment

insularitat, població flotant i immigració- el finançament adient

per a qualsevol nova competència que hagi de ser transferida a

la comunitat autònoma de les Illes Balears.

22. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat

a millorar la participació de la comunitat autònoma en els

impostos estatals, com a sistema per a incrementar l’actual

finançament de la nostra comunitat.

A la seu del Parlament, 9 de desembre del 2004.

El secretari:

Jaume Tadeo i Florit.

El president:

Miquel A. Jerez i Juan.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 9 de febrer del 2005, d'acord amb el que disposa l'article

112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte

de Llei RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de

21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

Així mateix, conformement amb l'article 140.1 del

Reglament del Parlament, la Mesa acordà de proposar a la

Junta de Portaveus la tramitació directa i en lectura única del

projecte de referència.
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Palma, a 9 de febrer del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de

Govern de les Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les

Illes Balears, en sessió de 4 de

febrer del 2005, adoptà, entre

d'altres, el següent acord:

Aprovació del projecte de llei de reforma de la Llei

12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les

Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació

i Cultura, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de reforma de la Llei

12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes

Balears, que s'adjunta mitjançant annex amb aquest acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte de

llei aprovat i solAlicitar a la Mesa del Parlament, d'acord amb el

que disposen els articles 95 i 140 del Reglament del Parlament

de les Illes Balears, la seva tramitació pel procediment

d'urgència, de forma directa i en lectura única."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.

President, que firm i segell a Palma, a dia 4 de febrer del 2005.

La secretària del Consell de Govern.

Vistplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA LLEI

12/1998, DE 21 DE DESEMBRE, DE PATRIMONI

HISTÒRIC DE LES ILLES BALEARS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició transitòria tercera de la Llei 12/1998, de 21 de

desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, va atorgar

als ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

un termini de dos anys, comptadors des de la seva entrada en

vigor, per modificar els instruments  de planejament general

amb la finalitat d’incloure-hi, un catàleg de protecció del seu

patrimoni històric respectiu.

Com a conseqüència del que podem considerar, si s’atén  a

la, fins a cert punt, complexitat dels procediments de

modificació  dels instruments de planejament urbanístic, el

termini  atorgat  a l’esmentada disposició transitòria tercera, va

esdevenir totalment insuficient per dur a terme les esmentades

modificacions, per la qual cosa, la Llei 11/2002, de 23 de

desembre (BOIB 156/02, de 28 de desembre), de mesures

tributàries i administratives, en el punt 2 de la disposició

derogatòria, va derogar expressament  la disposició transitòria

tercera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, mentre que,

mitjançant  la disposició  addicional segona s’establia de bell

nou, un altre termini de dos anys, comptadors des de l’entrada

en vigor de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, és a dir,  des del

dia 1 de gener de 2003,  amb l’objecte que els ajuntaments de

les Illes Balears modifiquessin els seus instruments de

planejament en l’esmentat sentit.

Malgrat aquest nou termini,  avui per avui, un gran nombre

d’ajuntaments no ha pogut completar el procés de modificació

d’instruments urbanístics abans esmentat, la qual cosa aconsella,

davant dels perjudicis que, tan per al desenvolupament necessari

dels municipis afectats, com per l’acurada protecció del

patrimoni històric del qual són posseïdors, s’atorgui un nou

termini amb l’objecte que els ajuntaments afectats puguin

completar ordinàriament, el procés de modificació dels seus

instruments de planejament general, amb la inclusió dels

catàlegs municipals de patrimoni històric respectius.

Article 1

S’introdueix una nova disposició transitòria tercera en el text

de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de

les Illes Balears, amb el text següent:

“Disposició transitòria tercera 

Redacció dels catàlegs municipals

1. Els ajuntaments de les Illes Balears que no disposin de

Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric, aprovat

definitivament, disposaran fins al dia 1 de gener de 2006, per

modificar els seus instruments de planejament general, amb la

finalitat d’incloure-hi el Catàleg de Protecció del Patrimoni

Històric.

2. En cas d’incomplir-se aquest termini, la formació del

Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric haurà de tramitar-

se conjuntament amb la primera modificació o revisió  de

l’instrument  de plantejament general que es redacti.”

Disposició derogatòria única

1. Resten derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang

que s’oposin o contradiguin el que disposa aquesta llei.

2. Resta expressament derogada la disposició addicional segona

de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i

administratives, i disposicions que en concordin.

Disposició final

Aquesta llei vigirà des de l’endemà de la seva publicació en

el Butlletí Oficial de Illes Balears.

Palma, a 4 de febrer de 2005.

El conseller d’Educació i Cultura:

Francesc Jesús Fiol i Amengual.

El president:

Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1031/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a conveni de carreteres. (Mesa de

9 de febrer del 2005).



BOPIB núm. 73 - 11 de febrer del 2005 2655

RGE núm. 1032/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a objectius de la Targeta Verda.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1109/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a infraestructures hospitalàries del

Govern de les Illes Balears. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern

de les Illes Balears, sobre el conveni de carreteres.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds

interpelAla el Govern sobre el conveni de carreteres, el seu

finançament i els projectes que conté.

Palma, a 2 de febrer del 2005.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern

de les Illes Balears, sobre els objectius de la Targeta Verda.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds

interpelAla el Govern sobre els objectius de l'anomenada Targeta

Verda, presentada a FITUR de Madrid.

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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 interpelAla el Govern de

les Illes Balears, sobre les infraestructures hospitalàries del

Govern de les Illes Balears.

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla

el Govern sobre les infraestructures hospitalàries, en especial

referència a l'hospital de referència.

Palma, a 2 de febrer del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1173/05, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7456/04, relativa a

desestacionalització turística. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

7456/04, relativa a desestacionalització turística, la moció

següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern

de les Illes Balears no ha aplicat de manera eficient els criteris

inclosos a l'ordre de la Conselleria de Turisme per la qual

s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per

palAliar l'estacionalitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

modificar la composició del Consell Assessor de Turisme per

tal d'ampliar la representació social i obrir-la a sectors agraris,

ecologistes, culturals i científics, entre d'altres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Assessor

de Turisme a emetre un informe preceptiu sobre tots els

projectes de desestacionalització del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 4 de febrer del 2005.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1021/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a absentisme escolar. (Mesa de 9 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1022/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a comissió relativa a l'absentisme

escolar. (Mesa de 9 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1023/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dietes percebudes per la Direcció

General d'Esports. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1024/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a viatges durant el 2004 del director

general d'Esports. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1025/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a actuacions de grups de les Illes

Balears al MIDEM. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1026/05, de l'Hble. Sra. Diputada Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a recaptació en concepte de l'1%

cultural. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1027/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a visites de la directora general de

Cultura als museus de Menorca, Eivissa i Formentera. (Mesa

de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1028/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a museu de Formentera. (Mesa de 9 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1029/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a línia expositiva a la Llonja i a l'espai

Ramon Llull. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1030/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a convenis en matèria de cultura. (Mesa

de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1050/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari  d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a tancament de Ràdio Jove. (Mesa de 9 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1078/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a operacions programades i suspeses a Son Dureta i

a Son Llàtzer. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1079/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a pacients als llits dels passadissos de Son Llàtzer.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1080/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a pacients en cadires de rodes, lliteres o llits

suplementaris als passadissos de Son Dureta. (Mesa de 9 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1081/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a equipament i obertura d'habitacions a Son Llàtzer.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1082/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a pacients d'hospitals públics derivats a clíniques

privades. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1083/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a cost econòmic de la derivacions de pacients a

clíniques privades. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1084/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a cost de les intervencions a la Clínica Nuestra Señora

del Rosario. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1085/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a intervencions en horari de tarda a l'Hospital Can

Misses. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1086/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a accés a la intranet Àrea de Salut d'Eivissa i

Formentera. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1087/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a consultes d'especialistes de servei a la intranet Àrea

de Salut d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

RGE núm. 1088/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a retribució dels professionals de pediatria a l'Àrea de

Salut d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1089/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a requisits per ser àrea docent per l'Àrea de Salut

d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1090/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a actuacions pels problemes de subministrament

elèctric d'emergència a  l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 9

de febrer del 2005).

RGE núm. 1091/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a previsions temporals de la reforma del bloc

quirúrgic de Can Misses. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1092/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a ingressos prevists per la venda de la Targeta Verda.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1093/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a cost de la posada en funcionament de la Targeta

Verda. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1094/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a objectius mediambientals de la Targeta Verda.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1095/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a representants dels consells insulars a FITUR. (Mesa

de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1096/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a avantatges de la Targeta Verda a cadascuna de les

Illes. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1097/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a distribució territorial dels recursos de la Targeta

Verda. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1098/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a accés al Museu de la Sal. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

RGE núm. 1099/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a avantatges per accedir a Can Marroig de

Formentera. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1100/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a accés al museu monogràfic del Puig dels Molins

d'Eivissa. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1101/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a avantatges o descomptes a Menorca i a les Pitiüses

de la Targeta Verda. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1102/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a descomptes amb la Targeta Verda a les discoteques.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1103/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a descomptes amb la Targeta Verda sobre serveis de

platges, aparcaments, comerços i hotels. (Mesa de 9 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1104/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a promoció de camps de golf mitjançant la Targeta

Verda. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1105/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

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

relativa a accés a camps de golf mitjançant la Targeta Verda.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1114/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a places al psicogeriàtric. (Mesa de 9 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1115/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a mitjana d'ocupació del psicogeriàtric.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1116/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a protocol d'ingrés al psicogeriàtric.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1117/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ingrés al psicogeriàtric. (Mesa de 9 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1219/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a cost

del viatge a l'Índia de la consellera de Presidència. (Mesa de

9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1220/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a partida

pressupostària on s'ha carregat el viatge a l'Índia de la

consellera de Presidència. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1221/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a cost

del viatge a l'Índia de la consellera de Presidència. (Mesa de

9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1222/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a durada

del viatge a l'Índia de la consellera de Presidència. (Mesa de

9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1223/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

activitats oficials al viatge a l'Índia de la consellera de

Presidència. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1224/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

programa d'inserció laboral dels menors infractors. (Mesa de

9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1225/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

mesures per garantir el respecte dels drets i de les llibertats

fonamentals. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1226/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

persones als consells escolars per la igualtat de gènere. (Mesa

de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1227/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

fundació contra la violència de gènere. (Mesa de 9 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1228/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

mesures per a la detecció precoç de la violència de gènere.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1229/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

projectes de la Fundació contra la violència de gènere. (Mesa

de 9 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1230/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pressupost de la Fundació contra la violència de gènere. (Mesa

de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1231/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i

Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

organismes adherits a la Fundació contra la violència de

gènere. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1232/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

de joc a la nostra comunitat. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1233/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

percentatge d'absentisme escolar. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

RGE núm. 1234/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

absentisme escolar. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1235/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colors

d'uniformes i vehicles de Policia Local. (Mesa de 9 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1236/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió

amb els sindicats de la Policia Local. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

RGE núm. 1237/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda

del sindicat de periodistes. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1238/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

duplicació de la plantilla d'IB3. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

RGE núm. 1239/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inventari

del material de les naus del carrer Aragó. (Mesa de 9 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1240/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a béns

patrimonials de les naus del carrer Aragó. (Mesa de 9 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1241/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris

per seleccionar els punts de Lototrot. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quines institucions formen part de la comissió creada per la

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,

per tal d'articular actuacions i establir circuïts de derivació en

relació amb l'absentisme escolar?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quines són les funcions de la comissió creada per la

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

per tal d'articular actuacions i establir circuïts de derivació en

relació a l'absentisme i amb quina periodicitat es reuneix?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quina quantitat en concepte de dietes ha percebut durant el

2004 el director general d'Esports?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quins viatges ha fet el director general d'Esports durant el

2004 i per quins motius?



BOPIB núm. 73 - 11 de febrer del 2005 2659

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d' Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Amb qui s'ha reunit la directora general de Cultura per tal de

tractar el tema de la participació, mitjançant actuacions de grups

de les Illes Balears al MIDEM?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d' Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quin ha estat la recaptació del Govern de les Illes Balears en

concepte de l'1% cultural?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d' Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quantes vegades ha visitat la directora general de Cultura el

Museu de Menorca i el Museu Arqueològic d'Eivissa i

Formentera durant el 2004?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d' Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

En quin punt es troba la construcció del Museu de

Formentera?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d' Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quina és la línia expositiva del Govern de les Illes Balears

a la Llonja i a l'Espai Ramon Llull?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d' Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quin conveni ha signat la Direcció General de Cultura amb

l'Ajuntament de Palma i/o el Consell de Mallorca per tal de dur

a terme accions conjuntes en matèria de cultura?

Palma, a 1 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu s'ha tancat Ràdio Jove?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes operacions programades s'han suspès als hospitals

de Son Dureta i Son Llàtzer al llarg dels mesos de desembre del

2004 i de gener del 2005?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de pacients han hagut d'estar, els darrers mesos, en

llits instalAlats als passadissos de l'Hospital de Son Llàtzer per

no disposar aquest hospital d'habitacions lliures?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de pacients han hagut d'estar, els darrers mesos, en

llits instalAlats als passadissos, en cadires de rodes, en lliteres o

en llits suplementaris, a l'Hospital de Son Dureta per no

disposar aquest hospital d'habitacions lliures?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan estaran equipades i obertes el cent per cent de les

habitacions de l'Hospital de Son Llàtzer?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de pacients diagnosticats en hospitals públics han

estat derivats a clíniques privades des de l'1 de gener del 2005?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost econòmic de la derivació de pacients

d'hospitals públics cap a clíniques privades des de l'1 de gener

del 2005?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les tres intervencions quirúrgiques

realitzades a la Clínica Nuestra Señora del Rosario per haver

superat els sis mesos d'espera a l'Hospital de Can Misses?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu a l'Hospital de Can Misses no es programen

intervencions en horari de tarda per tal d'aconseguir l'objectiu de

reduir el temps d'espera quirúrgica?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des de quantes consultes d'especialistes de l'Hospital de Can

Misses es pot accedir a la intranet de l'Àrea de Salut d'Eivissa

i Formentera per a la consulta dels historials clínics dels

pacients?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes consultes d'especialistes de l'Hospital de Can

Misses s'han incorporat al servei d'intranet de l'Àrea de Salut

d'Eivissa i Formentera des de la incorporació de l'actual gerent

d'aquest hospital?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han retribuït al llarg de l'any 2004, a l'Àrea de Salut

d'Eivissa i Formentera, professionals de pediatria amb la dotació

econòmica corresponent a la formació professional del persona

de l'Àrea?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera reuneix els requisits

exigits pel ministeri per ser considerada àrea docent?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa 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.

Quines actuacions s'han duit a terme a l'Hospital de Can

Misses per tal de resoldre els problemes de subministrament

elèctric d'emergència als quiròfans, que feren que l'any passat

s'hagués de suspendre una intervenció quan una pacient es

trobava anestesiada?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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.

Quines són les previsions temporals de la reforma del bloc

quirúrgic de l'Hospital de Can Misses?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins ingressos està previst que es generin per la venda de

la Targeta Verda?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa 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.

Quin és el cost de la posada en funcionament de la Targeta

Verda?

Palma, a 31 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
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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.

Quins són els objectius mediambientals que es volen

aconseguir amb la implantació de la denominada Targeta

Verda?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa 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.

Quants de representants dels consells insulars assistiren a la

presentació de la Targeta Verda dia 27 de gener a la Feria

Internacional de Turisme de Madrid?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa 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.

Els posseïdors de la Targeta Verda gaudiran dels mateixos

avantatges a cadascuna de les Illes?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa 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.

Com es distribuiran territorialment els recursos generats per

la venda de la Targeta Verda?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa 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.

Quan podran accedir els posseïdors de la Targeta Verda al

Museu de la Sal de ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa 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.

Quins avantatges tendran els posseïdors de la Targeta Verda

en relació amb la resta de ciutadans, per accedir a la finca de

Can Marroig de Formentera?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan podran accedir els posseïdors de la Targeta Verda al

museu monogràfic del Puig dels Molins a Eivissa?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins avantatges concrets, pel que fa a l'accés a centres

culturals i a espais naturals protegits o a descomptes en el

transport públic, tendran els visitants de Menorca i de les

Pitiüses que comprin la Targeta Verda?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa 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.

Els posseïdors de la Targeta Verda tendran descomptes per

accedir a totes les discoteques de les Illes?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quins descomptes concrets a cadascuna de les Illes

podran gaudir els posseïdors de la Targeta Verda en relació amb

els serveis de platges, aparcaments, comerços i hotels?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Considera el Govern que els camps de golf són un atractiu

mediambiental susceptible de ser promocionat mitjançant la

Targeta Verda?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quants de camps de golf de cadascuna de les Illes Balears

es podrà accedir mitjançant la Targeta Verda?

Palma, a 28 de gener del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quantes places té en funcionament el psicogeriàtric?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quina és la mitjana d'ocupació del psicogeriàtric els darrers

sis mesos?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quins són els criteris i/o el protocol d'ingrés al

psicogeriàtric?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Qui decideix l'ingrés o no d'un malalt al psicogeriàtric?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la quantitat gastada pel Govern de les Illes

Balears en el viatge de la consellera de Presidència a l'Índia,

amb detall de cada concepte?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb càrrec a quina partida pressupostària s'han pagat les

despeses del viatge de la consellera de Presidència i Esports a

l'Índia el mes de gener del 2005?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En funció de quin càrrec o amb quins objectius han viatjat

a l'Índia els acompanyants de la Conselleria de Presidència i

Esports?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la durada del viatge de la consellera de

Presidència i Esports a l'Índia, el gener del 2005?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines activitats oficials han fet la consellera de Presidència

i els seus acompanyants en el viatge realitzat a l'Índia?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de menors participen en el programa anunciat per la

consellera de Presidència a la seva compareixença explicativa

dels pressuposts del 2005 i que fa referència a inserció laboral

dels menors infractors?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures s'han pres des de la Conselleria d'Educació

per tal de garantir que tots els materials educatius formin en el

respecte dels drets i de les llibertats fonamentals la igualtat entre

homes i dones, a exercir la tolerància, tal com preveu la Llei

orgànica integral de mesures contra la violència de gènere, en

els currículums d'educació infantil, educació primària, educació

secundària obligatòria, batxillerat i ensenyament per a adults?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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 mesures s'han pres per assegurar que dins els

consells escolars s'integrin persones destinades a impulsar

mesures educatives que fomentin la igualtat de gènere?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:
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Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data s'ha constituït la Fundació contra la violència

de gènere?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures ha pres la Conselleria d'Educació per tal que

a l'àmbit curricular de llicenciatures i diplomatures d'educació

i sanitàries s'incorporin continguts dirigits a la capacitació per

a la detecció precoç de la violència de gènere?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes té previst impulsar la Fundació contra la

violència de gènere el 2005?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)

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.

Quin és el pressupost amb què compta en aquest moment la

Fundació contra la violència de gènere el 2005?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)

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 organismes públics o privats s'han adherit a la

Fundació contra la violència de gènere fins a la data d'avui?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa 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.

No vos pareix suficient al Govern de les Illes Balears que el

2004 els ciutadans de la nostra comunitat autònoma dediquessin

més de 500 milions d'euros al joc? En cas afirmatiu, justificau

la promoció de nous jocs.

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa 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.

Quin percentatge d'absentisme escolar existeix en el pas de

primària a secundària, segons les dades que maneja el Govern

de les Illes Balears? Si n'és el cas, quines mesures prendrà per

combatre'l?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa 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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de

l'absentisme escolar? Quines mesures pensa prendre per
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combatre que molts alumnes no vagin al seu centre educatiu

sense justificació?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa 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.

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears que els

colors elegits per a uniformes i vehicles de la Policia Local

siguin titllats de "farolillos de feria" pels representants

sindicals?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa 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.

Pensa el Govern de les Illes Balears reunir-se amb els

sindicats de la Policia Local per modificar el projecte de la Llei

de coordinació de Policies Locals, per millorar-lo?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Com valora el Govern de les Illes Balears que el Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears decideixi continuar amb

la tramitació de les demandes presentades pel Sindicat de

Periodistes per possible vulneració de drets fonamentals a la

convocatòria de cursos de formació?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Com és que el Govern de les Illes Balears permet, a pesar de

la decisió d'externalitzar la majoria de la producció d'IB3, que

es dupliqui la plantilla contractant 2 persones més?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa 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.

Existeix un inventari complet de tot el material que el

Govern de les Illes Balears guarda a les naus del carrer Aragó

de Ciutat?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa 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.

Quins béns patrimonials han desaparegut o/i robat de les

naus que el Govern de les Illes Balears utilitza al carrer Aragó

de Ciutat?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa 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.

Quins criteris s'han seguit per seleccionar els punts de joc de

la Lototrot?

Palma, a 3 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1282/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a Pla I+D+i. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1283/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei

d'alcohol. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1284/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia

i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

publicitat del Pla de formació laboral. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

RGE núm. 1285/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pista

d'atletisme de l'estadi de Son Moix. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

RGE núm. 1332/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i

Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

finançament del transport d'esportistes. (Mesa de 9 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1333/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i

Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts a

l'olivar per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca i

Alimentació. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1334/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i

Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels

camins rurals municipals. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1335/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i

Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descompte

en el transport aeri. (Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1336/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cost del diferencial del descompte de transport aeri. (Mesa

de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1337/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina

i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

instalAlació de màquines de la Lototrot. (Mesa de 9 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1338/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a fet insular segons el tractat sotmès a referèndum.

(Mesa de 9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1341/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a canvi climàtic. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els motius pels quals no està aprovat el Pla

d'I+D+i que el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació es

comprometé a aplicar l'any 2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa la consellera de Salut i Consum dur al

Parlament de les Illes Balears la Llei d'alcohol?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

La publicitat apareguda el dia 14 de novembre, que

anunciava un "pla de formació laboral" i signada per la

Conselleria de Treball, pot ser considerada publicitat enganyosa,

donat que el mateix govern reconeix la inexistència del pla

publicitat?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

La diputada:

Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió té el Govern de les Illes Balears sobre el futur

de la pista d'atletisme de l'estadi de Son Moix?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

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

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 previsions té la Conselleria de Presidència i Esports

en relació al finançament per part del Govern de l'Estat del

transport dels esportistes i clubs esportius entre les Illes i la

península?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines repercussions creu la Conselleria d'Agricultura que

pot tenir per a les Illes Balears la distribució dels ajuts de

l'olivar que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

pensa portar a terme?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Josep Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té la Conselleria d'Agricultura i Pesca alguna actuació per

a la millora dels camins rurals municipals?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina ha estat la resposta dels ciutadans de les Illes Balears

a la iniciativa del Govern de les Illes Balears d'avançar l'import

de l'augment del descompte del transport aeri del 33% al 38%?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina informació té el Govern en relació a la possibilitat

que el Ministeri de Foment es faci càrrec de l'import del

diferencial del descompte en el transport aeri entre el 33% i el

38% que està avançant el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el conseller d'Interior l'actitud de l'organisme

Loterías del Estado en relació a la instalAlació de màquines de la

Lototrot i la Promotrot a les dependències de l'Administració de

Loteries?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Segons resposta de la vicepresidenta del Govern de les Illes

Balears a aquest diputat, l'article III.116 reconeix el fet

diferencial de les Illes Balears per mor de la insularitat. Aquest

article diu: "En totes les accions contemplades en la present

part, la Unió tractarà d'eliminar les desigualtats entre la dona i

l'home i promourà la seva igualtat".

Continua pensant el Govern de les Illes Balears que el tractat

sotmès a referèndum dóna cobertura al fet insular de les Illes

Balears?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com pensa el conseller Sr. Jaume Font complir amb els

compromisos de Kyoto?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1055/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a Pla director d'economia social, a contestar

davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 9 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1056/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a continguts del Pla director d'economia social,

a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de

9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1057/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a desenvolupament de la Llei de cooperatives,

a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de

9 de febrer del 2005).

RGE núm. 1058/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a empreses d'inserció social, a contestar davant

la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 9 de febrer del

2005).

RGE núm. 1177/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a Pla d'infraestructures educatives, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 9 de febrer

del 2005).

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Socials.

Quan preveu el Govern que serà aprovat el Pla director

d'economia social de les Illes Balears?

Palma, a 2 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Socials.

Quins continguts preveu el Govern que tendrà el Pla director

d'economia social de les Illes Balears?

Palma, a 2 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Socials.

Què ha fet el Govern per desenvolupar la vigent Llei de

cooperatives?

Palma, a 2 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Socials.

Quines actuacions s'han fet per desenvolupar el decret

d'empreses d'inserció social?

Palma, a 2 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.
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Per què el Pla d'infraestructures educatives presentat no

preveu la construcció d'un edifici per a l'Escola Oficial

d'Idiomes d'Eivissa?

Palma, a 4 de febrer del 2005.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A les preguntes RGE núm. 6732/04 a 6740/04 i 6741/04 a

6749/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, relatives a expedients incoats en matèria de

consum i a resolucions sancionadores en matèria de consum.

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

1. Expedient sancionadors incoats en els tres primers trimestres

del 2004 (desglossat per trimestres, illes i matèries)

Primer trimestre. Total 74.

Mallorca: total 54. Alimentació, 16; productes industrials,

10; serveis, 28.

Menorca: total 0.

Eivissa i Formentera: total 2. Productes industrials, 2.

Altres comunitats autònomes: total 18. Alimentació, 6;

productes industrials, 7; serveis, 5.

Segon trimestre. Total 58.

Mallorca: total 39. Alimentació, 5; productes industrials, 11;

serveis, 23.

Menorca: total 1. Serveis, 1.

Eivissa i Formentera: total 4. Productes industrials, 1;

serveis, 3.

Altres comunitats autònomes: total 14. Alimentació, 2;

productes industrials, 3; serveis, 9.

Tercer trimestre. Total 90.

Mallorca: total 46. Alimentació, 7; productes industrials, 12;

serveis, 27.

Menorca: total 1. Productes industrials, 1.

Eivissa i Formentera: total 5. Productes industrials, 1;

serveis, 4.

Altres comunitats autònomes: total 38. Alimentació, 11;

productes industrials, 15; serveis, 12.

2. Expedients sancionadors resolts en els tres primers trimestres

del 2004 (desglossats per trimestres i illes)

Primer trimestre. Total 124.

Mallorca, 90; Menorca, 1; Eivissa-Formentera, 2; altres

comunitats autònomes, 31.

Segon trimestre. Total 114.

Mallorca, 84; Menorca, 1; Eivissa-Formentera, 0; altres

comunitats autònomes, 29.

Tercer trimestre. Total 109.

Mallorca, 75; Menorca, 0; Eivissa-Formentera, 3; altres

comunitats autònomes, 31.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 6884/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts derivats

des de Manacor. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

Durant l'any 2003 es varen derivar a l'Hospital de Son

Dureta 5 malalts de traumatologia i 13 malalts de ginecologia.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 6885/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts derivats

des de Can Misses. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del

2004).

El nombre de malalts derivats des de l'Hospital de Can

Misses a l'hospital de referència (Son Dureta) per intervenció

quirúrgica, per especialitat remitent, durant l'any 2003 és 0.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 6892/04, presentada per l'Hble.

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

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 61 de 5 de

novembre del 2004).

Urologia

Pacient atès-problema solucionat, 27; espera mitjana, 59,27.

Renúncia voluntària, 1; espera mitjana, 47,00.

Altres, 1; espera mitjana, 80,00.

Intervenció hospital de suport, 4; espera mitjana, 69,75.

COT

Pacient atès-problema solucionat, 33; espera mitjana, 107,62.

Ajornament d'intervenció a petició del pacient, 1; espera

mitjana, 148,00.

Ajornament per motius mèdics, 4; espera mitjana, 167,25.

Intervenció en jornada extraordinària, 20; espera mitjana, 80,58.

Satisfacció de la demanda per altres motius, 1; espera mitjana,

56,00.

Renúncia voluntària, 2; espera mitjana, 145,50.

Defunció, 1; espera mitjana, 19,00.

Exclòs per motius mèdics (millora, revisió), 1; espera mitjana,

48,00.

Intervenció hospital de suport, 10; espera mitjana, 104,00.

Cirurgia

Pacient atès-problema solucionat, 30; espera mitjana, 15,90.

Renúncia voluntària, 2; espera mitjana, 91,00.
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Intervenció en jornada extraordinària, 2; espera mitjana, 57,50.

Pacient ilAlocalitzable, 1; espera mitjana, 146,00.

Altres, 3; espera mitjana, 52,67.

Intervenció hospital de suport, 3; espera mitjana, 51,67.

ORL

Pacient atès-problema solucionat, 15; espera mitjana, 41,38.

Oftalmologia

Pacient atès-problema solucionat, 51; espera mitjana, 56,17.

Pacient ilAlocalitzable, 2; espera mitjana, 163,00.

Altres, 5; espera mitjana, 158,50.

Detectada duplicitat, 1; espera mitjana, 66,00.

Ajornament intervenció a petició del pacient, 2; espera mitjana

169,00.

Ajornament per motius mèdics, 1; espera mitjana, 191,00.

Intervenció hospital de suport, 16; espera mitjana, 81,88.

Ginecologia

Pacient atès-problema solucionat, 25; espera mitjana, 32,30.

Renúncia voluntària, 3; espera mitjana, 43,67.

Altres, 1; espera mitjana, 167,00.

Ajornament intervenció a petició del pacient, 1; espera mitjana,

168,00.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 6907/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a borsí

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

La qüestió que es planteja a la pregunta parlamentària de

referència ja fou tractada al Ple del Parlament del passat dia 2

de novembre, i la resposta a la mateixa consta en el Diari de

Sessions núm. 42, de 2 de novembre del 2004, al qual ens

remetem expressament.

Palma, 30 de desembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José Maria Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 7108/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

instruccions al tribunal de selecció d'aspirants a policies.

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

No.

Palma, 30 de desembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José Maria Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

G)

A les preguntes RGE núm. 7112/04, 7113/04 i 7114/04,

presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i

Seguí, relatives a borsa d'interins, presentació d'instàncies de

la borsa d'interins i presentació d'instàncies de la borsa

d'interins a Menorca i Eivissa. (BOPIB núm. 62 de 12 de

novembre del 2004).

Les qüestions que es plantegen a les preguntes

parlamentàries de referència ja foren tractades al Ple del

Parlament del passat dia 2 de novembre, i la resposta a les

mateixes consta al Diari de Sessions núm. 42, de 2 de novembre

del 2004, al qual ens remetem expressament.

Palma, 30 de desembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José Maria Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

H)

A les preguntes RGE núm. 7115/04, 7116/04, 7117/04 i

7118/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, relatives a instàncies presentades des de

Menorca, instàncies presentades des d'Eivissa, instàncies

presentades des de Formentera i instàncies presentades des de

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

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de

Concursos i Oposicions, al borsí del cos superior es  presentaren

un total de 350 solAlicituds, de les quals 344 corresponen a

Mallorca, 4 a l'illa de Menorca, i 2 a Eivissa i Formentera.

I al borsí del cos de gestió es presentaren un total de 424

solAlicituds, de les quals 417 corresponen a Mallorca, 2 a l'illa

de Menorca, 4 a Eivissa i Formentera, i 1 a Castelló de la Plana.

Palma, 30 de desembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José Maria Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 7124/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a concurs

per a jardineria. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del

2004).

La Conselleria d'Interior ajusta la seva actuació per a

despeses de jardineria al Reial Decret Legislatiu 2/2002, de 16

de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes

de les administracions públiques.

Palma, 30 de desembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José Maria Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 7131/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a concurs

per al subministrament de bitllets. (BOPIB núm. 62 de 12 de

novembre del 2004).
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La Conselleria d'Interior ajusta la seva actuació per a

despeses de bitllets d'avió 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.

Palma, 30 de desembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José Maria Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 7140/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a preu de

l'hora de classe del professorat de l'IBSP. (BOPIB núm. 62 de

12 de novembre del 2004).

Al BOIB núm. 169, de 27 de novembre del 2004, hi 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.

Palma, 30 de desembre del 2004.

El conseller d'Interior:

José Maria Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 7265/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

convenis amb els majoristes de viatges. (BOPIB núm. 62 de 12

de novembre del 2004).

Sí, dintre del marc del conveni amb Turespaña.

Palma, 14 de gener del 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 7476/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a subvencions

a ajuntaments per activitats d'artesania en mercats. (BOPIB

núm. 64 de 26 de novembre del 2004).

Adjuntam llistat de les subvencions concedides els anys

2003 i 2004 a ajuntaments per fomentar activitats en mercats,

fires, exposicions, etc.

Palma, 1 de gener del 2005.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre

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

Diputats.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 7480/04, presentada per l'Hble.

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

construcció de residències de la tercera edat. (BOPIB núm. 64

de 26 de novembre del 2004).

No.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

O)

A les preguntes RGE núm. 7486/04 i 7487/04, presentades

per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a pla

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

municipis de Menorca que han rebut ajudes per a residències

de tercera edat. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre del 2004).

El pla impulsat pel Govern de les Illes Balears fa referència

a la construcció de noves residències de la tercera edat i no a les

que ja estan en funcionament.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 7494/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

justificants del càlcul de beneficis generats per l'equip ciclista

Illes Balears. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del 2004).

La valoració del benefici generat per l'equip ciclista Illes

Balears està realitzada per l'empresa Sofres Audiencia de

Medios S.A., sobre la base del nombre d'aparicions en mitjans

(premsa, ràdio, TV i internet) tenint en compte, entre altres, les

següents variables: nombre de referències, nombre de titulars,

impacte en l'audiència, impacte de difusió, espai

notícia/presència, valoració econòmica notícia/presència.

A l'annex adjunt figura el nombre d'aparicions i la seva

valoració econòmica.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

L'annex adjunt a la resposta queda dipositat al Registre

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

Diputats.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 8205/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a

accions derivades del conveni signat entre "Acción Familiar"

i el Govern. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del 2004).

Les accions duites a terme han estat conferències, seminaris,

assessorament en temes de dret i assessorament psicològic.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:
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Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 8279/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost de les

conferències del jutge Antoni Montserrat. (BOPIB núm. 65 de

3 de desembre del 2004).

Per les tres conferències impartides en el marc del II

Congrés Internacional de la Família, el Sr. Antoni Montserrat ha

percebut la quantitat de 2.000 euros.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 8280/04, presentada per l'Hble.

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

jutge Antoni Montserrat. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del

2004).

Dins el marc del II Congrés Internacional de la Família el

Sr. Antoni Montserrat va impartir tres conferències: dues a les

jornades precongressuals de Menorca i Eivissa i una altra a

Palma, dins les sessions del mateix congrés.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 8281/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost del "II

Congreso Internacional de la Familia". (BOPIB núm. 65 de 3

de desembre del 2004).

El cost del II Congrés Internacional de la Família per a les

arques del Govern de les Illes Balears ha estat de 138.712,49

euros.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 8282/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a ponents del "II

Congreso Internacional de la Familia". (BOPIB núm. 65 de 3

de desembre del 2004).

Els membres del comitè científic que va elegir els ponents

del II Congrés Internacional de la Família són els següents:

- Sr. Félix Baraja Villaluenga, subdirector general de

Famílies del Ministeri de Treball, Afers Socials i Immigració.

- Sra. Maria del Pilar Ferrer Vanrell, catedràtica de dret civil

de la Universitat de les Illes Balears i presidenta de la Comissió

Assessora de Dret Civil Balear.

- Sra. Teresa López López, vicepresidenta de la Fundació

Acción Familiar.

- Sr. Tomás Merin Cañada, director de la Fundació Aldaba.

- Sr. Gaspar RulAlan Losada, director general de l'Oficina de

Defensa dels Drets del Menor.

- Sra. Liliana Mijancos Gurruchaga, assessora del gabinet de

Presidència.

- Sra. Josefa Cardona Cardona, professora titular de treball

social de la Universitat de les Illes Balears.

- Sra. Joana Maria Sans Abad, cap de secció de Família,

Direcció General de Menors i Família.

- Sr. Fernando Villa Álvarez, cap de servei de Menors i

Família, Direcció General de Menors i Família.

- Sr. Agustí Buades RulAlan, gerent de la Fundació S'Estel.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 8283/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a comitè científic del

"II Congreso Internacional de la Familia". (BOPIB núm. 65 de

3 de desembre del 2004).

Els membres del comitè científic del II Congrés

Internacional de la Família varen ser nomenats pel comitè

organitzador.

Palma, 14 de gener del 2005.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 8510/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a desviament de

la carretera general de Menorca. (BOPIB núm. 67 de 28 de

desembre del 2004).

El Govern de les Illes Balears està disposat a avançar el

finançament de la variant de Ferreries, però per a això és

necessari que el Ministeri de Foment dicti resolució donant

l'encomana de gestió de l'obra de la variant de Ferreries al

Govern de les Illes Balears, cosa que ja hem demanat mitjançant

la carta de data 9/12/04, adreçada a l'Excmo. Sr. D. Víctor

Morlán, secretari d'Estat d'Infraestructures i Planificació del

Ministeri de Foment, de la qual adjuntam còpia.

Palma, 18 de gener del 2005.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

La còpia adjunta a la resposta queda dipositada al Registre

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

Diputats.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 8513/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a política
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turística per part dels consells. (BOPIB núm. 67 de 28 de

desembre del 2004).

Sí, sempre que aquesta política s'exerceixi amb lleialtat

institucional i en coordinació amb les altres administracions.

Palma, 14 de gener del 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

Z)

A les preguntes RGE núm. 8554/04 i 8555/04, presentades

per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relatives

a promoció d'estalvi energètic, quantitat i promoció d'estalvi

energètic. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

S'ha destinat a ajudes el total de la quantitat assignada, que

és de 502.220 i, que corresponen a 6.300 aparells domèstics

eficients, amb un èxit de convocatòria de la campanya que va

esgotar tota la disponibilitat pressupostària.

Dins les actuacions emmarcades dins el Pla d'eficiència

energètica s'impulsen programes i estratègies d'estalvi i

eficiència energètica, amb els objectius de l'increment dels

nivells de benestar social i la disminució de la dependència

energètica que, en definitiva, es tradueixen en una millora

ambiental. Es fa imprescindible estimular, per tant, totes les

iniciatives que suposin incentivar hàbits energètics beneficiosos

per a la societat balear, i que els ciutadans s'acostumin a

traslladar a l'àmbit domèstic actuacions energèticament

sostenibles, i converteixin en rutinària la compra

d'electrodomèstics catalogats de la classe energètica A.

Palma, 3 de gener del 2005.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 8623/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes

programa vigents en el període 2004-2005. (BOPIB núm. 67

de 28 de desembre del 2004).

La relació de les entitats amb les quals estan vigents els

contractes programa en el període 2004-2005 és la següent:

Entitats signants de

contracte-programa 2005

Imports en euros

Mancomunitat Raiguer

Ajuntament Eivissa

Mancomunitat Sud/felanitx

Consell Insular de Menorca

Consell Insular d'Eivissa

Mancomunitat Pla

Ajuntament Calvià

Ajuntament Palma

Mancomunitat Nord

CAEB

UGT

PIMEB

CCOO

Consell Insular Mallorca

Ajuntament Maó

Ajuntament Ciutadella

Ajuntament Manacor

Ajuntament Santa Eulàlia

Ajuntament Llucmajor

520.364,53

350.382,20

165.577,51

810.553,80

513.563,22

193.531,68

909.470,79

1.591.111,87

200.000,00

2.658.480,88

1.321.880,24

1.048.548,84

398.980,58

1.889.920,63

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

TOTAL 13072366,77

Palma, 13 de gener del 2005.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

AB)

A la pregunta RGE núm. 8646/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a baixes

imputades a la partida pressupostària 35101634A015000.

(BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

Les partides d'alta de les modificacions de crèdit amb baixa

al fons de contingència són les següents:

MC C.

cost

Programa Sub

conc.

Import

353

371

375

385

419

200

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

1e+84 751B

124A

421F

322B

613A

455A

511A

411A

455A

612C

423B

315A

751B

751B

613B

223A

411D

44101

44248

44113

48000

22708

47000

47000

47000

44200

22706

22300

63300

44115

44101

22708

85101

42001

400.000,00

60.000,00

3.000.000,00

30.000,00

1.400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

183.333,33

44.928,00

900.000,00

77.000,00

400.000,00

2.160.000,00

80.000,00

61.000,00

7.855.562,00

19.651.823,93

Palma, 13 de gener del 2005.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Ordre de Publicació

AC)

A la pregunta RGE núm. 8763/04, presentada per l'Hble.

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

formació de treballadors de la mar. (BOPIB núm. 67 de 28 de

desembre del 2004).

La Conselleria de Treball i Formació ignora completament

les manifestacions de l'anterior president del Govern, el Sr.

Antich, en relació a un anunci sobre un centre de treballadors

del mar a Menorca.

Palma, 13 de gener del 2005.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

AD)

A la pregunta RGE núm. 8764/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre integral

de formació. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

No es comprèn el sentit de la pregunta, ni a quin equipament

es pot referir el diputat solAlicitant quan es refereix al centre

integral de formació a Menorca.

Palma, 13 de gener del 2005.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 8767/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compromisos

de l'empresa Kraft amb els treballadors. (BOPIB núm. 67 de

28 de desembre del 2004).

En relació a la pregunta parlamentària formulada pel Grup

Parlamentari Socialista en la quan ens demanaven sobre el

coneixement del Govern de les Illes Balears de l'incompliment

dels compromisos de l'empresa Kraft amb els treballadors

afectats per la regulació d'ocupació anterior i mesures

adoptades, us hem de comunicar el següent:

El Sr. Joan Caules Ameller, en nom i representació de la

Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes

Balears i en interès del president del comitè d'empresa Sr.

Antonio Olives Donato, va denunciar un presumpte

incompliment de l'acord de l'expedient de regulació d'ocupació

núm. 8/2004, incoat a instància de  l'empresa Kraft Food España

SA, de suspensió de contractes per causes productives.

La denúncia, juntament amb la  memòria d'actuacions

efectuades per l'empresa a instància de la conselleria, es va

traslladar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social als efectes

pertinents.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social va realitzar les

actuacions corresponents mantenint reunions amb els

representants dels treballadors i de l'empresa, sense que

s'apreciés la comissió d'infracció administrativa en els termes

prevists a l'article 5.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4

d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'infraccions i

sancions en l'ordre social (BOE de dia 8) i sense perjudici que

quedés expedita la via judicial, la qual cosa es va comunicar al

president del comitè d'empresa.

Palma, 13 de gener del 2005.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

AF)

A la pregunta RGE núm. 8765/04, presentada per l'Hble.

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

tren a la universitat. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del

2004).

No es té constància que en aquesta direcció general d'Obres

Públiques i Transports existeixi el projecte de construcció de la

"Línia metropolitana Palma-UIB", però sí existeix un estudi

bàsic que evidentment s'ha tengut en compte com a alternativa

dins l'estudi preliminar de selecció de la millor solució per

l'accés a la UIB, i per tant ha estat descartat en aquest estudi

d'alternatives esmentat.

Palma, 12 de gener del 2005.

El director general d'Obres Públiques i Transports:

Carlos Jover i Jaume.

Ordre de Publicació

AG)

A la pregunta RGE núm. 8766/04, presentada per l'Hble.

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

tren a l'aeroport. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del

2004).

No es té constància que en aquesta direcció general d'Obres

Públiques i Transports existeixi el projecte de construcció del

tren a l'aeroport com a tal, però sí existeix un estudi bàsic que,

com tota la documentació a la Direcció General d'Obres

Públiques i Transports, és utilitzat com a base per a l'elaboració

de la documentació pertinent. En el present cas la previsió que

s'ha introduït al Pla de transports.

Palma, 12 de gener del 2005.

El director general d'Obres Públiques i Transports:

Carlos Jover i Jaume.

Ordre de Publicació

AH)

A la pregunta RGE núm. 8781/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a normativa

pròpia per a habitatges turístics. (BOPIB núm. 67 de 28 de

desembre del 2004).

No, no ho considera, ja que proposar normativa quan s'està

legitimat per fer-ho no és cap acció deslleial ni irresponsable. Sí

que podria ser una acció deslleial i irresponsable el fet de voler

aprovar normativa quan no es té la competència per fer-ho.

Palma, 4 de gener del 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
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AI)

A la Pregunta RGE núm. 8785/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

interlocutor amb l'Estat en matèria de promoció turística.

(BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

Perquè la relació o la interlocució amb l'Estat sempre s'ha fet

amb caràcter general des del Govern.

Palma, 7 de desembre del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals de

les Illes Balears. 

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

9 de febrer del 2005, atesos els escrits RGE núm. 1017/05 i

1175/05, presentats pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista i pel Grup Parlamentari Socialista, respectivament,

i conformement amb l'establert a l'article 93 del Reglament de

la Cambra, acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes

al projecte de llei de referència, publicat en el BOPIB núm. 71,

de 28 de gener d'enguany, fins al dia 22 de febrer del 2005.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Membres que han de formar part de la Comissió de control

parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

9 de febrer del 2005, atesos els escrits RGE núm. 703/05,

775/05, 1049/05, 1060/05 i 1120/05, presentats pels grups

parlamentaris PSM-Entesa Nacionalista, Popular, d'Esquerra

Unida i Els Verds, Socialista i Mixt, respectivament, es donà

per assabentada dels membres que han de formar part de la

comissió de referència, que són els següents:

Grup Parlamentari Popular:

Carme Feliu i Àlvarez de Sotomayor.

Miquel Jerez i Juan.

Joan Font i Rosselló.

Carolina Torres i Cabañero.

Josep Simó Gornés i Hachero.

Maria Anna López i Oleo.

Miquel Munar i Cardell.

Maria Binimelis i Amengual.

Francesc Molina i Fresneda.

Grup Parlamentari Socialista:

Pilar Costa i Serra.

Valentí Valenciano i López.

Antoni Diéguez i Seguí.

Fèlix Fernández i Terrés.

Rosa Maria Alberdi i Castell.

Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista:

Pere Sampol i Mas.

Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds:

Miquel Ramon i Juan.

Grup Parlamentari Mixt:

Miquel Nadal i Buades.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Relativa a nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,

adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres de

la Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del grup parlamentari popular, mitjançant

l'escrit amb RGE núm. 1047/05 del dia 2 de febrer del 2005,

solAlicita el nomenament del Sr. Pedro Juan Palau Boned, com

a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i

actualment resta vacant.

En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Pedro Juan Palau Boned, amb DNI núm.

41.451.500, com a personal eventual amb categoria

administrativa de cap de negociat (grup C),  adscrit al servei del

grup parlamentari popular, amb efectes econòmics i

administratius des de la data indicada a l’acta de presa de

possessió de la plaça.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el

termini d’un mes comptador des de la data de notificació

d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
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de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que

disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,

en el termini de dos mesos comptador des de la data de

notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 10 de febrer del 2005.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Relativa a nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,

adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres de

la Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del grup parlamentari popular, mitjançant

l'escrit amb RGE núm. 1048/05 del dia 2 de febrer del 2005,

solAlicita el nomenament del Sr. Alejandro Sanz Benejam, com

a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i

actualment resta vacant.

En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Alejandro Sanz Benejam, amb DNI núm.

41.504.971, com a personal eventual amb categoria

administrativa de cap de negociat (grup C), adscrit al servei del

grup parlamentari popular, amb efectes econòmics i

administratius des de la data indicada a l’acta de presa de

possessió de la plaça.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3- Que contra la present resolució es pot interposar recurs

potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el

termini d’un mes comptador des de la data de notificació

d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,

de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que

disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,

en el termini de dos mesos comptador des de la data de

notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 10 de febrer del 2005.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.
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