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CP) RGE núm. 1481/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solAlicituds de
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CU) RGE núm. 1486/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retard del gas

natural a Menorca. 2708

CW) RGE núm. 1487/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors del

Govern i regidors i/o batlles. 2708

CX) RGE núm. 1488/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers a

l'Ajuntament de Manacor. 2708

CY) RGE núm. 1489/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers a

l'Ajuntament de Ciutadella. 2708

CZ) RGE núm. 1490/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers a

l'Ajuntament de Sant Josep. 2708

DA) RGE núm. 1491/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

magatzem utilitzat per la Conselleria d'Educació (I). 2708

DB) RGE núm. 1492/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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DC) RGE núm. 1493/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

magatzem utilitzat per la Conselleria d'Educació (III). 2709

DD) RGE núm. 1495/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de

la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua del primer ensenyament. 2709

DE) RGE núm. 1497/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

declaracions respecte de l'ús de la llengua a IB3. 2709

DF) RGE núm. 1498/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

previsions sobre la llengua en què s'emetran les pelAlícules a IB3. 2709

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 1500/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a targeta verda. 2710

B) RGE núm. 1577/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell audiovisual

de les Illes Balears. 2710

C) RGE núm. 1578/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació dels
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E) RGE núm. 1580/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenament de

càrrecs d'IB3. 2710
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F) RGE núm. 1581/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a sentència del Tribunal Superior de Justícia. 2711

G) RGE núm. 1582/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reglament que

desenvolupa la Llei de ports d'interès general de l'Estat. 2711

H) RGE núm. 1583/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de

dessaladores previstes al Pla Hidrològic Nacional. 2711

I) RGE núm. 1584/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Museu arqueològic d'Eivissa.

2711

J) RGE núm. 1585/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de

reserves de la biosfera a Espanya. 2711

K) RGE núm. 1586/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla esportiu 2005-

2008. 2711

L) RGE núm. 1587/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pactes locals

d'ocupació. 2711

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1355/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cridades

telefòniques als posseïdors de la targeta verda. 2713

B) RGE núm. 1356/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de gestió,

promoció i comercialització per unitat de la targeta verda. 2713

C) RGE núm. 1357/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

desenvolupats amb els recursos de la targeta verda. 2713

D) RGE núm. 1358/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repercussió

econòmica de la targeta verda en concepte de descomptes per visites a museus. 2713

E) RGE núm. 1359/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repercussió

econòmica de la targeta verda en concepte de descomptes per visites a espais públics. 2713

F) RGE núm. 1360/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repercussió

econòmica de la targeta verda en concepte d'utilització als SFM, 2713

G) RGE núm. 1361/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disponibilitat

pressupostària per inversions per a l'any 2005. 2714

H) RGE núm. 1364/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a reunió de grups parlamentaris. 2714

I) RGE núm. 1365/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a reunió tècnica "Comisión política fiscal y financiera". 2714

J) RGE núm. 1366/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a "ingrés fictici" als pressuposts de la CAIB. 2714

K) RGE núm. 1367/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a negociacions sobre "dèficit històric de la sanitat i l'educació". 2714

L) RGE núm. 1368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a finançament de l'hospital de referència. 2714

M) RGE núm. 1369/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a recinte firal al Polígon de Llevant de Palma. 2714

N) RGE núm. 1370/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a recinte firal a Son Ferriol (Palma). 2715
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O) RGE núm. 1371/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a adquisició del terreny per a construcció del recinte firal de Palma. 2715

P) RGE núm. 1372/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a inici de construcció del recinte firal de Palma. 2715

Q) RGE núm. 1399/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a funcions i objectius de la Fundació Consolat de Mar. 2715

R) RGE núm. 1400/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a projectes de la Fundació Consolat de Mar. 2715

S) RGE núm. 1401/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a pressupost de la Fundació Consolat de Mar. 2715

T) RGE núm. 1402/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a participació d'altres entitats a la Fundació Consolat de Mar. 2715

U) RGE núm. 1403/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a  acords signats a la cimera entre el País Valencià i les Illes Balears. 2716

V) RGE núm. 1441/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

coordinació per al gasoducte. 2716

X) RGE núm. 1449/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a  Pla de

la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua del primer ensenyament. 2716

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE

A) RGE núm. 1343/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del Consell Insular de Formentera. 2716

B) RGE núm. 1423/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei integral de seguretat alimentària. 2717

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1257/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista relativa a supressió dels serveis forenses als partits judicials

de Manacor i d'Inca. 2718

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 1951/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a trasllat de la

Biblioteca Pública de l'Estat. 2718

B) A les Preguntes RGE núm. 3648/04 a 3653/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relatives a ses cases

de Biniatró de Campanet, a estatuts i domicili social de la Fundació que les explotarà, a aportació per a la seva explotació, a motivació

per a la signatura del conveni amb la fundació que les explotarà i a activitats de promoció exterior de cultura de les Illes Balears.

2718

C) A la Pregunta RGE núm. 4086/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a llei de biblioteques.

2718

D) A la Pregunta RGE núm. 4087/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a llei d'arxius.

2719

E) A la Pregunta RGE núm. 4088/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a situació administrativa

de la llei d'arxius. 2719

F) A la Pregunta RGE núm. 4089/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a situació administrativa

de la llei de biblioteques. 2719

G) A la Pregunta RGE núm. 4090/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a colAlectius consultats

per elaborar la llei de biblioteques. 2719
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H) A la Pregunta RGE núm. 4091/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a colAlectius consultats

per elaborar la llei d'arxius. 2719

I) A la Pregunta RGE núm. 5604/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a subvencions al

Patronat Joan XXIII de la Conselleria d'Educació. 2719

J) A la Pregunta RGE núm. 6577/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa al Sr. Rafael Torres

Gómez a Educació. 2719

K) A la Pregunta RGE núm. 6833/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cost de l'ensenyament

simultani de llengües. 2720

L) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6867/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, relativa a curs de direcció hotelera a Eivissa. 2720

M) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6868/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, relativa a cursos d'hostaleria a Eivissa. 2720

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1473/05, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports. 2721

3.17. INFORMACIÓ

A) Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei de reforma de la Llei 12/1998, de 21

de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears (RGE núm. 1254/05). 2721

4. INFORMACIONS

A) Substitució a la Comissió no permanent de Salut. 2721



2690 BOPIB núm. 74 -  17 de febrer del 2005

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1286/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a transport marítim interinsular. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

Palma, a 16 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 Socialista interpelAla la consellera d'Obres

Públiques, Habitatge i Transport, sobre el transport marítim

interinsular.

Una vegada presentat el Pla director sectorial de Transports

de les Illes Balears, on es destaca la creixent importància del

transport marítim per al futur de la nostra comunitat autònoma,

destacant molt especialment aquest tipus de transport entre les

nostres illes, el Grup Parlamentari Socialista interpelAla la

consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports sobre la

política de transport marítim entre illes, així com sobre les

actuacions concretes previstes per a l'any 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1420/05, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5820/04, relativa a

política esportiva. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

Palma, a 16 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.

5820/04, relativa a política esportiva, la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears acorda constituir una

ponència en el si de la Comissió d'Assumptes Institucionals

perquè elabori un informe que, dictaminat per la comissió, es

presenti per ser debatut i aprovat pel Ple del Parlament de les

ILles Balears per majoria qualificada de dos terços, establint

les directrius que han de regir a l'ordenació dels grans espais de

pràctica esportiva a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 11 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. 1260/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a concerts musicals. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1261/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a sistema de contractació d'artistes en

actes promocionals. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1269/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a actuacions de la Conselleria d'Agricultura i

de la de Salut. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1270/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a granges tancades cautelarment. (Mesa de 16

de febrer del 2005).

RGE núm. 1271/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a empreses que han elaborat pinsos. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1275/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

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

Verds, relativa a informació de l'opció de compra de l'IBAVI

a Artà. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1276/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

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

Verds, relativa a signatura de l'opció de compra de l'IBAVI  a

Artà. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1278/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a muntant econòmic del capítol 6 de l'Hospital de Can

Misses. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1279/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a muntant econòmic del capítol 6 de l'Hospital de Can

Misses, part destinada a compres de material informàtic.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1287/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contractació de personal d'IB3. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1288/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1289/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i

intervencions fora d'horari laboral normal. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1290/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes

i/o intervencions a Son Dureta. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1291/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i

intervencions fora de centre. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1292/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Dureta. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1293/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1294/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 16 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1295/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'hospital de Can Misses. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1296/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1297/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1298/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1299/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1300/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1301/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de

Manacor. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1302/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de Can

Misses. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1303/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Verge del

Toro. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1304/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1305/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1306/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Dureta. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1307/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1308/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1309/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'hospital de Can Misses. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1310/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1311/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1312/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1313/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
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de llista d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1314/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de  llista d'espera a l'hospital de Can Misses. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1315/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1316/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1317/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1318/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1319/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1320/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1321/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1322/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1323/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1324/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1325/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1326/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1327/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1328/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1329/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1330/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1331/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1354/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a subvencions als ajuntaments d'Eivissa i Formentera. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1392/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Encarna Gonyalons Moll. (Mesa de 16

de febrer del 2005).

RGE núm. 1393/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Encarna Gonyalons Moll II. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1394/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Encarna Gonyalons Moll III. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1395/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Encarna Gonyalons Moll IV. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1396/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Encarna Gonyalons Moll V. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1397/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Encarna Gonyalons Moll VI. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1398/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Encarna Gonyalons Moll VII. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1404/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a DG de Política Lingüística en

representació del president del Govern de les Illes Balears.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1405/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a publicacions editades. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1406/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a abonaments guarderia. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1407/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a actuacions de l'IAQSE. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1408/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a difusió de músics de les Illes Balears.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1409/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajuts per a la traducció d'obres

d'autors de les Illes Balears. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1410/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a nous menjadors escolars. (Mesa de 16

de febrer del 2005).

RGE núm. 1411/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dotació de personal d'administració i

serveis als centres d'ensenyament de persones adultes. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1412/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a prevenció del "bulling". (Mesa de 16

de febrer del 2005).

RGE núm. 1413/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dotació de personal d'administració i

serveis als centres. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1416/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa

i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa

de detecció de càncer de mama a Eivissa i Formentera. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1417/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa

i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la

publicitat sobre el pagament avançat del 5% del descompte

aeri per a residents. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1418/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa

i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost pel

Govern que fa Sa Nostra del 5% del descompte de resident.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1421/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a resultats del viatge a la Xina del conseller de Comerç. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1422/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí

Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a viatge a la Xina del conseller de Comerç. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1444/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a subvenció a la fira organitzada a Campanet. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1445/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a subvenció per a la fira organitzada a Campanet.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1446/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a previsió de serveis gratuïts de transport per a fires.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1447/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a servei gratuït de transport a la fira de Campanet.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1448/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a anuncis amb motiu de la fira de Campanet. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1471/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i

Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions

del Consell Agrari. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1474/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a empreses al Parcbit. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1475/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a millora de la recepció de televisió. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1476/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a base de dades de Metadatos. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1477/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a millores a la pàgina web del Govern de les Illes Balears.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1478/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a accions del CPD. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1479/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

municipis d'Eivissa acollits al Pla d'eficiència energètica.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1480/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

municipis de Menorca acollits al Pla d'eficiència energètica.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1481/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

solAlicituds de subvenció per instalAlar energia solar a Eivissa.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1482/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

solAlicituds de subvenció per instalAlar energia solar a

Menorca. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1483/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terminals

de lototrot a bars i restaurants. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1484/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a posició

del Govern en relació que la Policia Local vagi armada. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1485/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost

econòmic d'anulAlar la concessió a Gas Euskadi. (Mesa de 16

de febrer del 2005).

RGE núm. 1486/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retard

del gas natural a Menorca. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1487/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors

del Govern i regidors i/o batlles. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1488/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers

a l'Ajuntament de Manacor. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1489/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers

a l'Ajuntament de Ciutadella. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 14905, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i

Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers a

l'Ajuntament de Sant Josep. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1491/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

magatzem utilitzat per la Conselleria d'Educació (I). (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1492/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

magatzem utilitzat per la Conselleria d'Educació (II). (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1493/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

magatzem utilitzat per la Conselleria d'Educació (III). (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1495/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Pla de la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua

del primer ensenyament. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1497/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

declaracions respecte de l'ús de la llengua a IB3. (Mesa de 16

de febrer del 2005).

RGE núm. 1498/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

previsions sobre la llengua en què s'emetran les pelAlícules a

IB3. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

Palma, a 16 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 de Comerç, Indústria i

Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins concerts musicals ha organitzat la Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia o les seves empreses públiques,

organismes autònoma i consorcis? Especificau en cada cas els

artistes que hi han participat i les retribucions econòmiques

percebudes.

Palma, a 8 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 de Comerç, Indústria i

Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin sistema de contractació s'ha utilitzat, en cada cas, per

contractar els artistes que han actuat en els actes promocionals

de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia o les seves

empreses públiques, organismes autònoms o consorcis?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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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.

Quines actuacions i en quines dates les va dur a terme la

Conselleria d'Agricultura i la de Salut, davant la greu situació

de trobar l'antibiòtic clenbuterol a granges d'animals?

Palma, a 2 de febrer del 2005.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines granges s'han tancat de forma cautelar, qui són els

propietaris, qui gestiona la finca directament, quants d'animals

estan afectats i quina és la ubicació de dites finques?

Palma, a 2 de febrer del 2005.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.

Quina i quines empreses varen elaborar els pinsos que varen

poder subministrat aquest pinso contaminant?

Palma, a 2 de febrer del 2005.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.

Ha informat l'IBAVI l'Ajuntament d'Artà sobre la signatura

d'una opció de compra sobre el local de l'IBAVI a Artà (local

de 628,80 metres quadrats, situat a l'edifici construït a la illeta

delimitada pels carrers Gran Via Constitució, Pep Not, Pere

Amorós i Na Caragol?

Palma, a 7 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

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 escrita.

Ha signat algun particular una opció de compra amb

l'IBAVI a Artà (local de 628,80 metres quadrats, situat a

l'edifici construït a la illeta delimitada pels carrers Gran Via

Constitució, Pep Not, Pere Amorós i Na Caragol?

Palma, a 7 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

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 escrita.

Quin és el muntant econòmic del Pla de necessitats per a

compres d'equipament i per a reposicions del capítol 6 de

l'Hospital de Can Misses de l'any 2004?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina part de la dotació econòmica per a la compra de

l'equipament i reposicions del capítol 6 de l'Hospital de Can

Misses de l'any 2004, s'ha destinat a compres d'equips

informàtics fetes a través d'una fundació sanitària?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pensa el Govern que els anuncis de contractació de personal

(redactor i personal administratiu) d'IB3 respecten els principis

constitucionals d'igualtat d'accés a llocs de feina públics?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

La diputada:

Carme García i Querol.

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.

Quin ha estat el cost de les consultes i intervencions

realitzades pel personal de l'Hospital Verge del Toro, al mateix

centre fora de l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis

clínics durant el mes de gener del 2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser el cost de les consultes i per intervencions

realitzades per personal de l'Hospital Can Misses fora de

l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis durant el mes

de gener del 2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Quin va ser el cost de les consultes i/o intervencions a

l'Hospital de Son Dureta per personal del centre, fora de

l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis durant el mes

de gener del 2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Quin va ser el cost de les consultes i per intervencions a

realitzades per personal de l'Hospital Verge del Toro fora del

centre, "peonades" (CS Canal Salat, Centre de Medicina

Avançada i Clínica Menorca), distribuït per serveis durant el

mes de gener del 2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera

de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis

mesos a l'Hospital de Son Dureta, referit al mes de gener del

2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera

de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis

mesos a l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes de gener del

2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
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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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera

de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis

mesos a l'Hospital de Manacor, referit al mes de gener del

2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera

de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis

mesos a l'Hospital de Can Misses, referit al mes de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera

de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis

mesos a l'Hospital de Verge del Toro, referit al mes de gener

del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera

de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis

mesos a centres concertats de Menorca, referit al mes de gener

del 2005?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera

de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis

mesos a centres concertats d'Eivissa, referit al mes de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària , per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Son Dureta, referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària , per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Son Llàtzer, referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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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.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària , per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Manacor, referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària , per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Can Misses, referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària , per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital

de Verge del Toro, referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària , per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres

concertats a Menorca, referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d 'intervencions realitzades en jornada

extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres

concertats a Eivissa, referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Son Dureta,

referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Son Llàtzer,

referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Manacor,

referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Can Misses,

referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Verge del

Toro, referit al mes de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacient exclosos de la  llista d'espera quirúrgica,

per especialitats per motiu de sortida i per especialitats i temps

d'espera a l'Hospital de Son Dureta, referit al mes de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacient exclosos de la  llista d'espera quirúrgica,

per especialitats per motiu de sortida i per especialitats i temps

d'espera a l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacient exclosos de la  llista d'espera quirúrgica,

per especialitats per motiu de sortida i per especialitats i temps

d'espera a l'Hospital de Manacor, referit al mes de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacient exclosos de la  llista d'espera quirúrgica,

per especialitats per motiu de sortida i per especialitats i temps

d'espera a l'Hospital de Can Misses, referit al mes de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

Nombre de pacient exclosos de la  llista d'espera quirúrgica,

per especialitats per motiu de sortida i per especialitats i temps

d'espera a l'Hospital Verge del Toro, referit al mes de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Dureta de 0 a

3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats,

a 31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer de 0 a

3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats,

a 31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Manacor de 0 a 3

mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats, a

31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Verge del Toro de

0 a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per

especialitats, a 31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Can Misses de 0 a

3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats,

a 31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Son Dureta, per especialitats i temps d'espera, a

31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Son Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, a

31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Manacor, per especialitats i temps d'espera, a 31

de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera,

a 31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Can Misses, per especialitats i temps d'espera, a

31 de gener del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital Verge

del Toro, indicant l'espera màxima, referits a 31 de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital de

Manacor, indicant l'espera màxima, referits a 31 de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital de Son

Llàtzer, indicant l'espera màxima, referits a 31 de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital de Son

Dureta, indicant l'espera màxima, referits a 31 de gener del

2005.
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Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital de Can

Misses, indicant l'espera màxima, referits a 31 de gener del

2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-

salut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 de gener

del 2005.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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.

S'han concedit subvencions als ajuntaments d'Eivissa i

Formentera per fomentar activitats d'artesania a mercats, fires,

exposicions, etc., els anys 2003 i 2004? En cas afirmatiu,

relacionau els imports de les subvencions.

Palma, a 9 de febrer del 2005.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

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, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina situació administrativa dins la Conselleria d'Educació

i Cultura té la professora Encarna Gonyalons Moll?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu va ser adscrita a la Direcció General de

Política Lingüística la professora Encarna Gonyalons Moll?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines funcions realitza actualment la professora Encarna

Gonyalons Moll dins la Direcció General de Política

Lingüística?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins complements econòmics percep la professora

Encarna Gonyalons Moll en motiu de l'adscripció a la Direcció

General de Política Lingüística?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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

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 la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines activitats ha realitzat al llarg de la present legislatura

la professora Encarna Gonyalons Moll en virtut de la seva

adscripció a la Direcció General de Política Lingüística?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És propietària definitiva a algun centre d'educació de les

Illes Balears la professora Encarna Gonyalons Moll, actualment

adscrita a la Direcció General de Política Lingüística?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin concurs va ser adscrita a la Conselleria d'Educació

i Cultura la professora Encarna Gonyalons Moll?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quins actes ha assistit el Sr. Miquel Melià, director

general de Política Lingüística, ostentant la representació del

president del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines publicacions ha editat la Conselleria d'Educació i

Cultura des de l'inici de la legislatura?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria de Presidència i Esports la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat, desglossada per exercicis i territorialitzada

per illes, ha aportat el Govern de les Illes Balears per a

l'abonament guarderia?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha realitzat l'IAQSE des de l'inici de la

legislatura?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions de suport a la difusió de músics de les

Illes Balears, fora del nostre país, s'han portat a terme des de la

Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any 2004?
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Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins ajuts s'han donat des de la Conselleria d'Educació i

Cultura per a la traducció d'obres d'autors de les Illes Balears

a altres llengües, durant l'any 2004?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins nous menjadors escolars s'han posat en marxa als

centres educatius de les Illes Balears des de l'inici de la

legislatura?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previsions, al llarg del que resta de la legislatura, la

Conselleria d'Educació i Cultura, de dotar, amb l'acord de la

Conselleria d'Interior, de personal d'administració i serveis tots

els centres d'ensenyament de persones adultes de les Illes

Balears?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)

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 la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha realitzat o pensa realitzar la

Conselleria d'Educació i Cultura per prevenir el "bulling" a les

aules dels centres educatius de les Illes Balears?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura fer les gestions

oportunes per dotar de personal d'administració i de serveis els

centres d'ensenyament primari de les Illes Balears?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin programa de detecció de càncer de mama es du a

terme a les illes d'Eivissa i Formentera? Quin és el circuït

d'aquest programa? Quantes dones d'Eivissa i de Formentera

s'han atès amb aquest programa? Quin és el nombre de

professionals que treballen per a aquest programa? A quines

instalAlacions es desenvolupa aquest programa de detecció? Ha

signat el Govern de les Illes Balears algun conveni per dur a

terme aquest o un altre programa de detecció de càncer de

mama a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de tota la publicitat del Govern de les

Illes Balears sobre el pagament avançat del 5% del descompte

aeri per a residents?
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Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost econòmic per al Govern de les Illes Balears

de l'avanç que fa l'entitat Sa Nostra del 5% del descompte de

resident des del passat dia 7 de febrer del 2005?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sobre el viatge que realitzà el conseller de Comerç,

Indústria i Energia a la Xina, en el qual se signà un conveni

amb els responsables polítics de la província xinesa d'Hainan

el 2004. D'acord amb el conveni signat i des de la seva

signatura: Quin flux econòmic i comercial s'ha aconseguit

incrementar gràcies al conveni, amb detall de cada increment?

Quantes i quines experiències, en àrees de comerç, indústria,

cultura, educació, agricultura, tecnologies de la comunicació i

d'altres, s'han fet fins al dia d'avui, amb detall de cadascuna?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sobre el viatge que realitzà el conseller de Comerç,

Indústria i Energia a la Xina, en el qual se signà un conveni

amb els responsables polítics de la província xinesa d'Hainan

el 2004: Quantes i quines persones van participar en el viatge?

En quants i quins actes va participar la comitiva, amb el detall

per dies? Quin va ser el cost del viatge, amb detall per

conceptes, a càrrec de la comunitat autònoma?

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)

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'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina subvenció ha donat la Conselleria d'Agricultura i

Pesca a la fira organitzada a Campanet els dies 18 i 19 de

desembre del 2004?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina subvenció ha donat la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia a la fira organitzada a Campanet els dies 18

i 19 de desembre del 2004?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Pensa oferir el mateix servei de transport gratuït, donat a la

fira organitzada a Campanet, a tots els ajuntaments de Mallorca

que organitzin fires?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.
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Quin cost ha tengut per a Serveis Ferroviaris de Mallorca el

servei gratuït de transport a la fira organitzada a Campanet els

dies 18 i 19 de desembre del 2004? 

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Quin cost han tengut els anuncis posats per la Conselleria

d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i/o Serveis

Ferroviaris de Mallorca, amb motiu de la fira organitzada a

Campanet els dies 18 i 19 de desembre del 2004?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes reunions del Consell Agrari s'han fet des de l'1 de

novembre del 2004 fins al 10 de febrer del 2005, amb detall de

la data?

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació d'empreses que desenvolupen la seva activitat al

Parcbit.

Palma, a 14 de febrer del 2005.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures s'han pres per millorar la recepció de la

televisió sobretot a Eivissa, Formentera, Menorca i a la Serra

de Tramuntana?

Palma, a 14 de febrer del 2005.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)

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.

S'ha implantat la base de dades denominada Metadatos?

Palma, a 14 de febrer del 2005.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)

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 millores s'han aplicat a la pàgina web del Govern de

les Illes Balears durant l'any 2004?

Palma, a 14 de febrer del 2005.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines accions ha dut a terme el CPD (Centre de

processament de dades) durant l'any 2004?

Palma, a 14 de febrer del 2005.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)



BOPIB núm. 74 -  17 de febrer del 2005 2707

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 municipis d'Eivissa i Formentera s'han acollit al

pla d'eficiència energètica subvencionat pel Govern de les Illes

Balears? Detallau-ne les localitats i les quantitats

subvencionades.

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)

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 municipis de Menorca s'han acollit al pla

d'eficiència energètica subvencionat pel Govern de les Illes

Balears? Detallau-ne les localitats i les quantitats

subvencionades.

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)

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 titulars d'habitatges en sòl rústic d'Eivissa i

Formentera han solAlicitat subvenció del Govern de les Illes

Balears per instalAlar energia solar? Detallau-ne les localitats i

la subvenció, si n'és el cas.

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)

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 titulars d'habitatges en sòl rústic de Menorca han

solAlicitat subvenció del Govern de les Illes Balears per

instalAlar energia solar? Detallau-ne les localitats i la subvenció,

si n'és el cas.

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Comparteix el Govern de les Illes Balears la intenció del

sector de la restauració que les terminals de la lototrot i

promotrot acabin instalAlant-se a bars i restaurants?

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesa la confusió imperant, por el Govern de les Illes

Balears confirmar que la seva posició és que la Policia Local

vagi sempre armada a la nostra comunitat?

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost econòmic calcula el Govern de les Illes Balears

que tendrà la seva decisió d'anulAlar la concessió a Gas

Euskadi?

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Existeixen motius polítics per retardar per part del Govern

de les Illes Balears l'arribada de gas natural a Menorca fins

l'any 2015?

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)

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 persones assessoren el Govern de les Illes Balears

i a més són regidors i/o batlles del PP? Detallau-ne la identitat

i el càrrec polític a cadascun dels casos.

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)

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 quantitat econòmica, per qualsevol concepte, ha

abonat el Govern de les Illes Balears a l'Ajuntament de

Manacor durant l'any 2004?

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY)

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 quantitat econòmica, per qualsevol concepte, ha

abonat el Govern de les Illes Balears a l'Ajuntament de

Ciutadella durant l'any 2004?

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ)

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 quantitat econòmica, per qualsevol concepte, ha

abonat el Govern de les Illes Balears a l'Ajuntament de Sant

Josep durant l'any 2004?

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA)

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.

És cert que s'han produït un o diversos robatoris a la nau

que la Conselleria d'Educació i Cultura utilitza com a

magatzem i que està situada en el carrer Aragó de Palma, en els

edificis de l'antiga fàbrica Flex? En cas afirmatiu, facilitau un

llistat del material robat i del cost aproximat.

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB)

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 eren les mesures de seguretat que tenia la nau que la

Conselleria d'Educació i Cultura utilitza com a magatzem i que

està situada en el carrer Aragó de Palma, en els edificis de

l'antiga fàbrica Flex, abans del robatori del qual ha estat objecte

últimament?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC)

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 pla de seguretat que la Conselleria d'Educació i

Cultura ha establert en la nau que utilitza com a magatzem i

que està situada en el carrer Aragó de Palma, en els edificis de
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l'antiga fàbrica Flex, després dels robatoris que s'hi han

produït?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DD)

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 quins criteris pedagògics s'ha fonamentat el Pla per a

l'elecció de la llengua del primer ensenyament que ha posat en

marxa la Conselleria d'Educació? Ens interessa conèixer, a més

dels criteris generals esmentats, les qüestions següents:

objectius a assolir pel pla, metodologia proposada, condicions

que havien d'acomplir els centres per poder ser inclosos en el

pla, terminis establerts, dotacions o recursos proposats i sistema

d'avaluació previst.

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Sra. Maria Umbert va declarar els darrers dies als

mitjans de comunicació que a IB3 s'utilitzarà un "bilingüisme

natural". Podria explicar la Sra. Vicepresidenta què considera

que vol dir el concepte "bilingüisme natural" referit a la llengua

que s'utilitzarà a IB3?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF)

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 previsions hi ha respecte de la llengua en què

s'emetran les pelAlícules a IB3, mentre no disposem de

doblatges en català amb les varietats lingüístiques insulars?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1500/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a targeta verda. (Mesa de 16 de febrer

del 2005).

RGE núm. 1577/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa

i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell

audiovisual de les Illes Balears. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1578/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa

i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

participació dels professionals dels mitjans de comunicació en

els òrgans de consulta d'EPRTVIB. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1579/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

doblatge de pelAlícules al català. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1580/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

nomenament de càrrecs d'IB3. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1581/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a sentència del Tribunal Superior de Justícia. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1582/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i

Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reglament que

desenvolupa la Llei de ports d'interès general de l'Estat. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1583/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i

Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de

dessaladores previstes al Pla Hidrològic Nacional. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1584/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Museu arqueològic

d'Eivissa. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1585/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta

Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

promoció de reserves de la biosfera a Espanya. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1586/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i

Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla

esportiu 2005-2008. (Mesa de 16 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1587/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche

i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pactes

locals d'ocupació. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

Palma, a 16 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 ingressos nets pensa obtenir, durant l'any 2005, el

Govern de les Illes Balears mitjançant la venda de la targeta

verda per ser destinats a la preservació del medi ambient?

Palma, a 14 de febrer del 2005.

La diputada:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb la creació

d'un consell audiovisual a les Illes Balears?

Palma, a 15 de febrer del 2005.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

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.

Creu el Govern de les Illes Balears que s'ha de donar

entrada als professionals dels mitjans de comunicació en els

òrgans de consulta i assessorament d'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears tal i com reclama aquest

colAlectiu?

Palma, a 15 de febrer del 2005.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb la proposta

de la directora general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears d'emetre les pelAlícules en castellà mentre no hi

hagi doblatge al català en les modalitats pròpies de les Illes

Balears?

Palma, a 15 de febrer del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ha tengut en compte el Govern de les Illes Balears per

nomenar els càrrecs més importants d'IB3 que cap d'ells no

hagi estat mai crític amb un govern del PP?

Palma, a 15 de febrer del 2005.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Com valora el conseller de treball la sentència de la Sala

Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per

la qual es declara improcedent l'acomiadament d'un treballador

de la conselleria?

Palma, a 15 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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.

Quines notícies té la Conselleria d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports sobre l'aprovació i l'entrada en vigor del

reglament que desenvolupa la Llei de ports d'interès general de

l'Estat?
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Palma, a 16 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.

S'ha produït acord entre la Conselleria de Medi Ambient i

el Ministeri de Medi Ambient en relació amb el

desenvolupament dels projectes de construcció de les

dessaladores previstes al Pla Hidrològic Nacional per a les Illes

Balears?

Palma, a 16 de febrer del 2005.

El diputat:

Gaspar Oliver i Mut.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba la posada en funcionament del

Museu Arqueològic d'Eivissa?

Palma, a 16 de febrer del 2005.

El diputat:

Joan Marí i Tur.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En què consisteix la proposta realitzada pel conseller de

Turisme als representants de l'Institut de Turisme d'Espanya

(Turespaña) per a la realització d'accions de promoció de les

Reserves de la Biosfera d'Espanya?

Palma, a 16 de febrer del 2005.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

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.

Quins són els principals objectius que es persegueixen amb

la posada en marxa del Pla esportiu 2005-2008 per part de la

Conselleria de Presidència i Esports?

Palma, a 16 de febrer del 2005.

El diputat:

Antoni Pastor i Cabrer.

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Amb quins ajuntaments creu el conseller de Treball i

Formació que se signaran pactes locals d'ocupació?

Palma, a 16 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Puche i Castillejo.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1355/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cridades

telefòniques als posseïdors de la targeta verda, a contestar

davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1356/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de

gestió, promoció i comercialització per unitat de la targeta

verda, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 16

de febrer del 2005).

RGE núm. 1357/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes

desenvolupats amb els recursos de la targeta verda, a

contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1358/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

repercussió econòmica de la targeta verda en concepte de

descomptes per visites a museus, a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1359/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

repercussió econòmica de la targeta verda en concepte de

descomptes per visites a espais públics, a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1360/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

repercussió econòmica de la targeta verda en concepte

d'utilització als SFM, a contestar davant la Comissió de

Turisme. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1361/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

disponibilitat pressupostària per inversions per a l'any 2005 ,

a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1364/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a reunió de grups parlamentaris, a contestar davant

la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1365/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a reunió tècnica "Comisión política fiscal y

financiera", a contestar davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1366/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a "ingrés fictici" als pressuposts de la CAIB, a

contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa

de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1367/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a negociacions sobre "dèficit històric de la sanitat i

l'educació", a contestar davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a finançament de l'hospital de referència, a contestar

davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1369/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a recinte firal al Polígon de Llevant de Palma, a

contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1370/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a recinte firal a Son Ferriol (Palma), a contestar

davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de febrer del

2005).

RGE núm. 1371/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a adquisició del terreny per a construcció del recinte

firal de Palma, a contestar davant la Comissió d'Economia.

(Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1372/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a inici de construcció del recinte firal de Palma , a

contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1399/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a funcions i objectius de la Fundació

Consolat de Mar, a contestar davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1400/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a projectes de la Fundació Consolat de

Mar, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1401/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a pressupost de la Fundació Consolat de

Mar, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1402/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a participació d'altres entitats a la

Fundació Consolat de Mar, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1403/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a  acords signats a la cimera entre el

País Valencià i les Illes Balears, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 de

febrer del 2005).

RGE núm. 1441/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a  coordinació per al gasoducte, a contestar davant la

Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1449/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Pla de la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua

del primer ensenyament, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 de febrer del 2005).

Palma, a 16 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 de

Turisme.

Quin és el cost previst dels 15 minuts en cridades

telefòniques gratuïtes que s'ofereixen als posseïdors de la

targeta verda?

Palma, a 9 de febrer del 2005.
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El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 de

Turisme.

Quin és el cost de gestió, promoció i comercialització per

unitat de targeta verda?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 de

Turisme.

Quins mecanismes s'utilitzaran per seleccionar els projectes

que es desenvoluparan amb els recursos obtinguts amb la venda

de la targeta verda?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 de

Turisme.

Quina repercussió es tendrà a la hisenda pública per cada

targeta verda en concepte de descomptes per visites a museus?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Quina repercussió es tendrà a la hisenda pública per cada

targeta verda en concepte de descomptes per visites a espais

públics?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 la Comissió de

Turisme.

Quina repercussió es tendrà a la hisenda pública per cada

targeta verda en concepte de descomptes per la utilització de

Serveis Ferroviaris de Mallorca?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 la Comissió de

Turisme.

Quina disponibilitat pressupostària té prevista la Fundació

per a la sostenibilitat per inversions l'any 2005?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

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 la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

Per quin motiu el conseller d'Economia i Hisenda no s'ha

reunit amb els grups parlamentaris, tal com va anunciar el 28 de

desembre del 2004?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

Quina importància dóna el conseller d'Economia i Hisenda

a les paraules que, suposadament, va pronunciar el secretari

general d'Hisenda, Javier Burgos, en una reunió tècnica de la

Comissió de Política Fiscal i Financera, celebrada el 21 de

desembre del 2004 en el sentit que "Baleares es la única

comunidad autónoma que tiene derecho a una mejora de la

financiación sanitaria y educativa debido al incremento de la

población en las Islas"?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

Com pensa el conseller d'Economia i Hisenda que es pot

cobrir "l'ingrés fictici" de 582 milions d'euros, previst a l'actual

pressupost de la comunitat autònoma?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

En quin estat es troben les negociacions amb el Govern

central de cara al reconeixement del que el Govern de les Illes

Balears anomena "dèficit històric de la sanitat i l'educació"?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

Com es finançarà el nou hospital de referència de la

comunitat autònoma?

Palma, a 9 de febrer 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 oral davant la Comissió

d'Economia.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears ha descartat

l'opció del Polígon de Llevant per construir el recinte firal de

Palma?

Palma, a 9 de febrer 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 oral davant la Comissió

d'Economia.

Quines raons han portat al Govern de les Illes Balears a

considerar que la ubicació més convenient per a la construcció

del recinte firal de Palma és la zona de Son Ferriol?

Palma, a 9 de febrer 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 oral davant la Comissió

d'Economia.

Quin preu està disposat a pagar el Govern de les Illes

Balears per a l'adquisició d'un terreny per construir el recinte

firal de Palma?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.
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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 oral davant la Comissió

d'Economia.

Quan té previst el Govern de les Illes Balears iniciar la

construcció del recinte firal de Palma?

Palma, a 9 de febrer 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 oral davant la Comissió de

Cultura.

Quines funcions i quins objectius té la Fundació Consolat

de Mar, que segons s'informà al seu moment es creà a la cimera

entre els presidents del País Valencià i de les Illes Balears,

celebrada el passat 24 de setembre del 2003?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura.

Quins projectes ha dut a terme des de la seva creació la

Fundació Consolat de Mar?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura.

Quin pressupost té actualment la Fundació Consolat de

Mar?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura.

S'ha previst la participació d'altres institucions, així com

entitats socials, a la Fundació Consolat de Mar?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió de

Cultura.

Quins acords culturals i/o educatius se signaren entre el

Govern de les Illes Balears i el del País Valencià, a més de la

creació de la Fundació Consolat de Mar, a la cimera celebrada

a València el passat 24 de setembre del 2003?

Palma, a 9 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió

d'Economia.

Una vegada que el Pla director sectorial d'Energia ha

previst la construcció del gasoducte Palma-Cala Rajada, ha

previst el Govern coordinar-se amb el Consell Insular de

Mallorca per utilitzar les obres del desdoblament de la carretera

Palma-Manacor?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.
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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, 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.

Quina valoració fa el conseller d'Educació del Pla per a

l'elecció de la llengua del primer ensenyament, en els seus

primers mesos d'implantació?

Palma, a 10 de febrer del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1343/05, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació del Consell Insular de Formentera. (Mesa de

16 de febrer del 2005).

RGE núm. 1423/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei integral de seguretat alimentària. (Mesa de 16

de febrer del 2005).

Palma, a 16 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Per a la comunitat autònoma de les Illes Balears suposà un

avanç històric i una fita important la creació de tres consells

insulars, els quals han gaudit d'autonomia en l'exercici de les

competències pròpies, així com en el govern, l'administració i

la representació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa,

Formentera i illes adjacents, tal i com s'estableix a la

Constitució, l'Estatut d'Autonomia i les lleis emanades d'quest

parlament.

Després de vint-i-dos anys d'existència i funcionament

d'aquestes institucions, esdevé necessari i imprescindible donar

el tractament de "majoria d'edat" a l'illa de Formentera perquè

pugui gaudir d'autonomia i decidir, dins el seu àmbit

competencial, el seu futur. Per altra banda, atesa l'experiència

acreditada de bon funcionament de la comunitat autònoma de

les Illes Canàries, on cadascuna de les illes gaudeixen d'un

cabildo propi -inclosa l'illa d'Hierro, que per habitants (7.846)

i estructura guarda una certa semblança amb l'illa de

Formentera que compta, segons dades del 2004, amb 7.712

habitants.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

d'octubre del 2004, aprovà, entre d'altres i com a conseqüència

del debat sobre l'orientació política general del Govern de les

Illes Balears, una resolució per la qual s'acordà constituir, en el

si de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, una

ponència parlamentària `per a la reforma de l'estat de les Illes

Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular

presenta la proposició no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears acorda que a la proposta de

reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears s'inclogui

la creació del Consell Insular de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda fer arribar a la

ponència encarregada d'estudiar la reforma de l'Estatut

d'Autonomia de les Illes Balears, que fou creada en el si de la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, l'acord pres en

el Ple del Parlament derivat del debat i posterior votació

d'aquesta proposició no de llei.

Formentera, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Josep M. Mayans i Serra.

El portaveu:

Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

L'aparició de nous problemes relacionats amb els aliments

ha colAlocat la seguretat alimentària en el centre d'atenció de la

societat, dels governs i de les organitzacions supranacionals.

Així mateix, les recents crisis sanitàries europees

relacionades amb els aliments han posat en evidència la

complexitat del procés de producció d'aliments i la necessitat

d'abordar la seguretat aliemntària amb un plantejament global

que comprengui tota la cadena, des de la producció primària

fins al subministrament als consumidors finals, amb un únic

objectiu: la protecció de la salut de la població. Això exigeix

que les autoritats responsables posin en pràctica mesures

destinades a reforçar, millorar i protegir el desenvolupament

dels sistemes d'avaluació i de gestió dels riscos per a la salut

vinculats a les primeres matèries, les pràctiques agrícoles i

ramaderes i les activitats de processament i distribució

d'aliments.

D'altra banda, la Comissió Europea estableix que s'han

d'emprendre accions per garantir la seguretat alimentària en els

àmbits del control sanitari dels aliments; de l'alimentació, la
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sanitat i el benestar dels animals; de la sanitat vegetal; del medi

ambient; de la nutrició humana, i de la política de consum. A

més, s'ha creat recentment l'Autoritat Europea de Seguretat

Alimentària i s'ha incorporat el sistema científic d'anàlisi del

risc.

Els elements essencials de la política de seguretat

alimentària són la recopilació i l'anàlisi de la informació,

l'assessorament científic i la difusió de la informació als

consumidors. La Resolució del Parlament Europeu sobre el

Llibre blanc de seguretat alimentària de la Comissió Europea

inclou la creació d'un organisme alimentari europeu

independent, representatiu, sota control tant de l'Administració

com de la ciutadania; i responsable de la determinació i la

comunicació dels riscos en l'àmbit de la seguretat alimentària.

En aquest context legislatiu, que reconeix el dret de les

persones a consumir aliments innocus i aptes per al consum

humà, mitjançant la Llei de l'Estat 11/2001, de 5 de juliol, s'ha

creat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, com a

organisme que ha d'afavorir la colAlaboració entre les

administracions públiques competents en aquesta matèria i els

sectors implicats, incloses les associacions de consumidors i

usuaris; i que, alhora, ha d'actuar com a centre de referència

d'àmbit estatal en l'avaluació, la gestió i la comunicació de

riscos alimentaris ranacionals.

D'altra banda, l'entrada en vigor del Reglament (CE) núm.

178/2002 a partir de l'1 de gener del 2005 preveu la necessitat

de disposar d'un sistema de tratzavilitat de la cadena de

producció dels animals destinats a la producció d'aliments.

En coherència, i per garantir els principis/objectius exposats

en el marc d'aquelles competències que són pròpies de la CSIB

(protecció de la salut, defensa dels consumidors, agricultura i

ramaderia i medi ambient), és necessari regular en un text de

rang adequat els mecanismes que han de permetre donar la

resposta adient als preceptes exposats.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

proposició no de llei següent:

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

Balears a presentar en el termini màxim de sis mesos el

projecte de llei integral de seguretat alimentària que reguli, si

més no:

1. Els objectius, els principis i els requisits de la intervenció

de les administracions públiques i dels agents econòmics en la

seguretat alimentària i de limitar-ne les responsabilitats.

2. La creació i regulació de l'Agència de Seguretat

Alimentària de les Illes Balears com un vertader organisme

autònom administratiu amb personalitat jurídica plena.

Palma, a 11 de febrer del 2005.

El diputat:

Vicent Tur i Torres.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1257/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista relativa a supressió dels serveis forenses als

partits judicials de Manacor i d'Inca, amb solAlicitud de

tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals (Mesa de 16 de febrer del 2005).

Palma, a 16 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Havent tingut coneixement a través dels mitjans de

comunicació, de la decisió del Ministeri de Justícia de

centralitzar totes les autòpsies al Servei de Patologia Forense

ubicat a Palma.

Aquesta mesura sembla que ja ha estat comunicada

directament a tots els jutges de Mallorca.

Aquesta mesura, en cas de dur-se a terme, suposarà unes

molèsties afegides als familiars del difunt, ja que, per fer una

autòpsia, s'hauran de traslladar a Ciutat i hauran de fer una

despesa major derivada de desplaçaments i de l'encariment dels

costos funeraris derivats del transport.

El que calen són uns equipaments ben dotats, tant al partit

judicial de Manacor com al d'Inca, per poder fer les autòpsies

com més prop possible, per evitar precisament les molèsties als

familiars. Qui s'ha de traslladar no són els familiars sinó els

funcionaris competents.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

presenta la proposició no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació de

Govern a les Illes Balears i el Ministeri de Justícia que deixin

sense efecte la mesura de centralitzar tots els serveis forenses

a Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació de

Govern a les Illes Balears i el Ministeri de Justícia que es dotin

els jutjats de Manacor i d'Inca d'infraestructures modernes i ben

equipades per tal de poder fer autòpsies amb les màximes

garanties.

Palma, a 8 de febrer del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 1951/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a trasllat de

la Biblioteca Pública de l'Estat. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril

del 2004).

Ja s'ha produït el trasllat de la Biblioteca Pública de l'estat

del carrer Ramon Llull al carrer de la Porta de Santa Catalina

de Palma.

Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

B)

A les Preguntes RGE núm. 3648/04 a 3653/04, presentades

per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relatives a

ses cases de Biniatró de Campanet, a estatuts i domicili social

de la Fundació que les explotarà, a aportació per a la seva

explotació, a motivació per a la signatura del conveni amb la

fundació que les explotarà i a activitats de promoció exterior

de cultura de les Illes Balears. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny

del 2004).

Llevat de les instalAlacions de què disposa la comunitat

autònoma de les Illes Balears a Palma, l'administració

autonòmica no disposa de cap centre a la part forana de

Mallorca amb les característiques adients per destinar-lo a

centre de promoció cultural.

Aquesta concentració geogràfica en res no beneficia

l'apropament de la cultura al ciutadà, pel qual, la distància

geogràfica sembla sovint un escull insalvable. Des d'aquest

punt de vista, seria idoni disposar d'almenys dos centres a la

part forana de Mallorca -un a l'àrea d'influència d'Inca i un a la

de Manacor- que permetessin salvar la centralització cultural

actual.

La Posada de Biniatró gaudeix d'unes instalAlacions que la

converteixen en idònia com a centre cultural i d'exposicions,

atès que disposa de 1.371,12 metres quadrats de sales

d'exposicions i dependències habilitades per a la realització de

conferències, concerts i tot tipus d'actes culturals. És per això

que es considerà adient dur a terme la contractació, en règim

d'arrendament, de la Casa Museu "Posada de Biniatró" per part

de la Conselleriad'Economia, Hisenda i Innovació amb l'entitat

JEIPTING, SL, titular del domini de la finca registral núm.

4.715, inscrita al llibre 117 de Campanet i coneguda com ses

Cases de Biniatró. El preu d'arrendament serà de 5.000 euros

mensuals. Aquesta renda no serà revisada durant el període de

vigència del contracte, que finalitzarà l'any 2007.

Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 4086/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a llei de

biblioteques. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura es realitzen les

tasques adients per elaborar el projecte de llei de biblioteques.

Un cop s'hagi tramitat el corresponent projecte de llei, s'elevarà

al Consell de Govern per a la seva aprovació i posteriorment es

trametrà al Parlament.

Calculam que dins l'any 2005 es podrà entrar al Parlament.

Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 4087/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a llei d'arxius.

(BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura ha iniciat els estudis i

els treballs previs per a la presentació de l'esborrany de

l'avantprojecte de la llei d'arxius i patrimoni documental.

Esperam, un cop feta la tramitació administrativa, poder

presentar-la al Parlament a finals de l'any 2005 o principis del

2006.

Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 4088/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a situació

administrativa de la llei d'arxius. (BOPIB núm. 47 de 2 de

juliol del 2004).

Un cop recollida tota la documentació, es treballa en la

redacció de l'esborrany de l'avantprojecte de la llei d'arxius i

patrimoni documental de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 4089/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a situació

administrativa de la llei de biblioteques. (BOPIB núm. 47 de

2 de juliol del 2004).

Em aquest moment estam en fase d'elaboració de

l'avantprojecte de la llei de biblioteques.
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Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 4090/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a colAlectius

consultats per elaborar la llei de biblioteques. (BOPIB núm.

47 de 2 de juliol del 2004).

S'han mantingut reunions amb representants de l'Associació

de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes i amb tècnics

bibliotecaris, i, per altra banda, tècnics treballen en

l'avantprojecte que també es presentarà a altres colAlectius.

Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 4091/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a colAlectius

consultats per elaborar la llei d'arxius. (BOPIB núm. 47 de 2

de juliol del 2004).

S'han mantingut contactes amb l'Associació de

Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes i amb tècnics en

matèria d'arxivística i de documentació.

Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 5604/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a

subvencions al Patronat Joan XXIII de la Conselleria

d'Educació. (BOPIB núm. 54 de 24 de setembre del 2004).

Amb data de 15 de setembre del 2003 se signà a la seu de

la Conselleria d'Educació i Cultura un contracte fins a un

màxim de 8.160 euros per tal de realitzar un servei de transport

escolar durant el primer trimestre del curs escolars 2003/2004.

Amb data de 15 de setembre del 2003 se signà a la seu de

la Conselleria d'Educació i Cultura un contracte fins a un

màxim de 10.369,98 euros per tal de realitzar un servei de

transport escolar durant el segon i tercer trimestres del curs

escolars 2003/2004. Aquest contracte continua el curs

2004/2005.

Palma, 26 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 6577/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa al Sr.

Rafael Torres Gómez a Educació. (BOPIB núm. 60 de 29

d'octubre del 2004).

El Sr. Rafel Torres Gómez no ocupa cap lloc dins la

Conselleria d'Educació i Cultura.

Palma, 27 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 6833/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a cost de

l'ensenyament simultani de llengües. (BOPIB núm. 61 de 5 de

novembre del 2004).

L'experiència pilot que la Conselleria d'Educació i Cultura

ha implantat aquest curs escolar a 11 centres escolars de les

Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de 13 de setembre del 2004

regula el dret que tenen els pares d'escollir la llengua del primer

ensenyament (article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril). Així,

aquesta ordre no es refereix a "l'ensenyament simultani de

llengües ni necessàriament dins la mateixa aula".

El cost serà el derivat de la contractació d'11 mestres, 6

ordinadors per centre i el material didàctic adient per treballar

a l'educació infantil.

Palma, 26 de gener del 2005.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 6867/04, presentada per l'Hble. Sra.

Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a curs de

direcció hotelera a Eivissa. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre

del 2004).

El curs de direcció hotelera s'impartirà quan hi hagi un

nombre suficient d'alumnes inscrits.

Palma, 14 de gener del 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 6868/04, presentada per l'Hble. Sra.

Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a cursos

d'hostaleria a Eivissa. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del

2004).

Cursos realitzats a Eivissa des del gener del 2004 fins al

setembre del mateix any:
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Cursos àrea de cuina

Rebosteria salada

Duració: 20 hores

Eix 3: reforç de l'estabilitat i l'adaptabilitat.

Mesura 1: assegurar l'actualització del nivell de competències

dels treballadors.

Actuació 1.1: formació contínua de treballadors ocupats,

enfocada als requeriments del mercat laboral.

Inici: 03-05-2004

Final: 10-05-2004

Alumnes: 16

Cuina amb verdures i fruites i productes de l'hort

Duració: 20 hores 

Eix 3: reforç de l'estabilitat i l'adaptabilitat.

Mesura 1: assegurar l'actualització del nivell de competències

dels treballadors.

Actuació 1.1: formació contínua de treballadors ocupats,

enfocada als requeriments del mercat laboral.

Inici: 11-05-2004

Final: 17-05-2004

Alumnes: 14

Bufet de cuina eivissenca

Duració: 30 hores

Eix 3: reforç de l'estabilitat i l'adaptabilitat.

Mesura 1: assegurar l'actualització del nivell de competències

dels treballadors.

Actuació 1.1: formació contínua de treballadors ocupats,

enfocada als requeriments del mercat laboral.

Inici: 18-05-2004

Final: 26-05-2004

Alumnes: 16

Total: 70 hores

Cursos d'àrea de restauració

La creació i el disseny d'un restaurant

Introducció als vins internacionals

Organització i gestió de bars i cafeteries

Cocteleria pràctica internacional i tropical

Duració: 20 hores

Eix 3: reforç de l'estabilitat i l'adaptabilitat.

Mesura 1: assegurar l'actualització del nivell de competències

dels treballadors.

Actuació 1.1: formació contínua de treballadors ocupats,

enfocada als requeriments del mercat laboral.

Inici: NO

Manca d'alumnes.

Total: 80 hores.

Total: 150 hores.

Palma, 14 de gener del 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 1473/05, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera

d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

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

16 de febrer del 2005, conformement amb l'establert a l'article

175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.

Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, davant

la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre la

possibilitat i l'oportunitat que les Illes Balears participin en la

gestió dels aeroports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 16 de febrer del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en

lectura única per al Projecte de llei de reforma de la Llei

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

Balears (RGE núm. 1254/05).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de

Portaveus en sessió de dia 16 de febrer del 2005, acordà,

conformement amb l'article 140 del Reglament de la Cambra,

de proposar al Ple que el projecte de llei de referència, publicat

al BOPIB núm. 73, de 13 de febrer d'enguany, sigui tramitat pel

procediment de tramitació directa i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 16 de febrer del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Substitució a la Comissió no permanent de Salut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

16 de febrer del 2005, es donà per assabentada de l'escrit RGE

núm. 1415/05, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,

mitjançant el qual es comunica la substitució de la diputada
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Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez pel diputat Hble. Sr. Joan

Boned i Roig, a la Comissió no permanent de Salut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 16 de febrer del 2005.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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