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AS) RGE núm. 1652/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats de 0-3
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AX) RGE núm. 1656/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Comitè de savis
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AY) RGE núm. 1657/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a irregularitats
en el concurs de la gestió indirecta del servei públic de televisió digital terrestre. 2811

AZ) RGE núm. 1658/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suspensió del
concurs d'adjudicació de televisió digital terrestre. 2811

BA) RGE núm. 1659/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació de
lots de televisió digital. 2811

BB) RGE núm. 1660/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat institucional a mitjans de comunicació de Mallorca. 2812

BC) RGE núm. 1661/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat institucional a mitjans de comunicació d'Eivissa i Formentera. 2812

BD) RGE núm. 1662/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat institucional a mitjans de comunicació de Menorca. 2812

BE) RGE núm. 1663/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excuses a les
respostes a preguntes dels diputats. 2812

BF) RGE núm. 1664/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respostes a
preguntes dels diputats. 2812

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1517/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions per obtenir sòl per a habitatges de protecció. 2813

B) RGE núm. 1606/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Caulerpa
Taxifolia. 2813

C) RGE núm. 1607/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
conservació de la llampuga i d'altres espècies. 2813

D) RGE núm. 1608/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a comissió
mixta de pesca. 2813

E) RGE núm. 1609/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a estudis
sobre el raor. 2814

F) RGE núm. 1618/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data de publicació
del BOIB. 2814

G) RGE núm. 1619/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació del Pla
Territorial de Mallorca. 2814

H) RGE núm. 1620/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment tributari
acordat per l'Ajuntament d'Inca. 2814
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I) RGE núm. 1621/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a edició del BOIB
vàlida. 2814

J) RGE núm. 1622/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dies d'absència del
president de les Illes Balears. 2814

K) RGE núm. 1623/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges a Madrid
del president de les Illes Balears. 2814

L) RGE núm. 1624/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveniència del
trasllat de la pista d'atletisme de Son Moix. 2815

M) RGE núm. 1625/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport econòmic
al trasllat de la pista d'atletisme de l'estadi de Son Moix. 2815

N) RGE núm. 1626/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de la pista
d'atletisme de l'estadi de Son Moix. 2815

O) RGE núm. 1627/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat de la pista
d'atletisme de l'estadi de Son Moix. 2815

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 1513/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a administració tributària de les Illes Balears i concert econòmic.
2815

B) RGE núm. 1704/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de la memòria històrica. 2817

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5615/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a canvi de color dels vehicles
de la policia local. 2817

B) A les Preguntes RGE núm. 6305/04 i 6396/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a personal de
l'EBAP i personal de l'EBAP i categoria. 2817

C) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6366/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a responsables de la prova psicotècnica per accedir al curs bàsic de policia local. 2818

D) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6374/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a gratuïtat del curs de gestió d'emergències. 2818

E) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6375/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a signant dels certificats dels cursos de gestió i direcció d'emergències. 2818

F) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6376/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a aplicació de la legislació als cursos de policia local i d'emergències. 2818

G) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6379/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a titulació del Sr. Joan Pol. 2818

H) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6387/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a reducció dels cursos per policies, bombers i voluntaris. 2818

I) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6389/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a diferència de costs dels cursos d'emergències. 2818

J) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6391/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a convalidació de llicenciatura. 2819

K) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6394/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a augment del nombre d'ofegats. 2819
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L) A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6396/04 i 6399/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relatives a informe adjunt a la pregunta parlamentària 1334/04 i a lectura de l'informe adjunt a la pregunta
parlamentària 1334/04. 2819

M) A la Pregunta RGE núm. 6903/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fracàs escolar.
2819

N) A les Preguntes RGE núm. 7098/04, 7099/04, 7101/04 i 7102/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Josep Diéguez i Seguí,
relatives a respostes a preguntes, a data en la qual varen ser ingressats els doblers retirats per un funcionari, a doblers guardats a la
Conselleria d'Interior i a persona que va anulAlar el compte a Sa Nostra. 2821

O) A la Pregunta RGE núm. 7103/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedient sancionador al
funcionari que va tancar el compte a Sa Nostra. 2821

P) A la Pregunta RGE núm. 7106/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pagaments al professorat
de l'EBAP. 2821

Q) A la Pregunta RGE núm. 7107/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a seguretat al nou edifici de
l'EBAP. 2821

R) A la Pregunta RGE núm. 7119/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a activitats a l'Hotel
Valparaíso. 2821

S) A la Pregunta RGE núm. 7122/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedient a la persona que
va forçar calaixos. 2821

T) A la Pregunta RGE núm. 7130/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedient que motivà la
ruptura de calaixos. 2822

U) A la Pregunta RGE núm. 7134/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a proves d'aptitud per policia
local. 2822

V) A la Pregunta RGE núm. 7136/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a legalitat del curs de policia
local. 2822

X) A la Pregunta RGE núm. 7141/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles per a la policia
local. 2822

Y) A la Pregunta RGE núm. 7143/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a relació de la Conselleria
d'Interior i el Sr. Vellibre. 2822

Z) A la Pregunta RGE núm. 7144/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a explicacions sobre Galícia.
2822

AA) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7459/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme
García i Querol, relativa a Pla de formació laboral. 2822

AB) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7460/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme
García i Querol, relativa a lligam pedagògic i laboral entre els cursos de formació i la formació professional reglada. 2823

AC) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7461/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme
García i Querol, relativa a formalització de solAlicituds als cursos de formació. 2823

AD) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7462/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme
García i Querol, relativa a accions formatives a demanda d'empreses. 2823

AE) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7463/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme
García i Querol, relativa a accions de promoció de l'ocupació. 2823

AF) A les Preguntes RGE núm. 7491/04, 7492/04 i 7493/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relatives a ordre
de priorització dels plans d'excelAlència turística, a priorització dels plans d'excelAlència turística i a projectes de plans d'excelAlència
turística. 2823

AG) A la Pregunta RGE núm. 8374/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a principis constitucionals
conculcats. 2823
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AH) A la Pregunta RGE núm. 8383/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Escola d'Hostaleria
de Menorca. 2824

AI) A la Pregunta RGE núm. 8385/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a pressupost executat
per l'Institut per a la qualitat turística. 2824

AJ) A la Pregunta RGE núm. 8386/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a despeses o
contractacions superior a 18.000 euros. 2824

AK) A la Pregunta RGE núm. 8388/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a treballs estadístics
i seguiment de mercats. 2824

AL) A la Pregunta RGE núm. 8512/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a política de joventut per
part dels consells. 2824

AM) A la Pregunta RGE núm. 8551/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a incorporacions
d'entitats financeres a la Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes Balears. 2824

AN) A la Pregunta RGE núm. 8552/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures per
controlar l'overbooking. 2825

AO) A la Pregunta RGE núm. 8553/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a personal destinat
i tasques a les reserves marines. 2825

AP) A la Pregunta RGE núm. 8680/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a accions disciplinàries del
Govern de les Illes Balears. 2825

AQ) A les Preguntes RGE núm. 8771/04 a 8774/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a concessió
de llicències digitals de TV, a nou termini per presentar propostes a la concessió de llicències digitals de TV, a si el dissabte i el diumenge
entren en el nou termini per presentar propostes a la concessió de llicències digitals de TV i a termini per presentar propostes a la
concessió de llicències digitals de TV de Mallorca, Menorca i Eivissa. 2825

AR) A les Preguntes RGE núm. 8775/04 i 8776/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a Hospital
Militar de Maó per a usos sociosanitaris i a immoble per a usos sociosanitaris a l'illa d'Eivissa. 2825

AS) A la Pregunta RGE núm. 8779/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a canvis a la Direcció
General de Presidència. 2826

AT) A la Pregunta RGE núm. 8782/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a estudis estadístics
contractats els anys 2003 i 2004. 2826

AU) A la Pregunta RGE núm. 8783/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a paràmetres
estadístics per valorar l'índex de rendibilitat turística. 2826

AV) A la Pregunta RGE núm. 8784/04, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a cost econòmic
dels estudis per conèixer les dades d'evolució econòmica. 2826

AX) A la Pregunta RGE núm. 103/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions a revistes agràries.
2826

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de ports de les Illes Balears, RGE núm. 1280/05. 2827

B) Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 6015/04 i 8495/04. 2827

4. INFORMACIONS

A) Nomenament de personal eventual. 2827
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer del 2005, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 3419/04, relativa a suspensió, reforma i
desenvolupament de la Llei 48/2003, de règim econòmic i
prestació de serveis dels ports d'interès general, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat la suspensió
cautelar de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de Règim
Econòmic i de Prestació de Serveis dels Ports d’Interès General,
pel que fa a la seva aplicació a les Illes Balears, en virtut dels
evidents efectes perjudicials que les seves prescripcions
provocaran damunt el sector, contravenint allò establert per la
Llei 30/1998, de Règim Especial de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat la revisió i reforma
de tots aquells aspectes de la Llei 48/2003 que van clarament en
contra de les previsions de l’article 30 de la Llei 30/1998 de
Règim Especial de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat el no
desenvolupament de la Llei 48/2003 de Règim Econòmic i de
Prestació de Serveis dels Ports d’Interès General fins el
necessari i imperatiu desenvolupament reglamentari d’un règim
específic per a les Illes Balears, d’acord amb allò que preveu la
disposició addicional vintena de la referida llei."

A la seu del Parlament, 14 de febrer del 2005.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5820/04,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política esportiva.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i Esports, Maria Rosa  Puig i
Oliver.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni Diéguez
i Seguí i l'Hble. Sra. Maria Rosa Puig i Oliver.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 523/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en matèria de publicació del BOIB
i les seves particularitats.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals,
Maria Rosa  Estaràs i Ferragut.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Miquel A.
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni Diéguez
i Seguí i l'Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 575/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reunió de l'Agència espanyola de
cooperació internacional. (BOPIB 71 de 28 de gener del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 979/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a nou règim econòmic i
fiscal de les Illes Balears. (BOPIB 72 de 4 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 980/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a actuacions
mediambientals amb ingressos de la targeta verda. (BOPIB 72
de 4 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1034/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a despesa turística l'any 2004.
(BOPIB 72 de 4 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1035/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a canvi de posició del Govern entorn al
descompte per a residents. (BOPIB 72 de 4 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1040/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament del descompte del
transport marítim entre les illes. (BOPIB 72 de 4 de febrer del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1042/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de
Salut i Consum en relació a la grip. (BOPIB 72 de 4 de febrer
del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1043/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al congrés de l'Associació
d'agents de viatges d'Itàlia (FIAVET). (BOPIB 72 de 4 de febrer
del 2005).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1044/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultat del Pla d'emergències.
(BOPIB 72 de 4 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1037/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a absentisme i fracàs escolar a
les Illes Balears. (BOPIB 72 de 4 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1039/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions de l'Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) a
Eivissa i Formentera. (BOPIB 72 de 4 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1283/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llei de l'alcohol. (BOPIB 73 d'11 de febrer
del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1332/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament del transport
d'esportistes. (BOPIB 73 d'11 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1282/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'I+D+i. (BOPIB 73 d'11
de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1284/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a publicitat del Pla de formació
laboral. (BOPIB 73 d'11 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1285/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pista d'atletisme de l'estadi
Son Moix. (BOPIB 73 d'11 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1333/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuts a l'olivar per part del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. (BOPIB 73 d'11
de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1334/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora dels camins rurals municipals.
(BOPIB 73 d'11 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1335/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descompte al transport aeri. (BOPIB 73 d'11
de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1336/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost del diferencial del
descompte del transport aeri. (BOPIB 73 d'11 de febrer del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1338/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa al fet insular segons el tractat
sotmès a referèndum. (BOPIB 73 d'11 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1341/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a canvi
climàtic. (BOPIB 73 d'11 de febrer del 2005).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1337/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a instalAlació de màquines de la
lototrot. (BOPIB 73 d'11 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 8929/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconversió turística.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 1173/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a desestacionalització
turística. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
3479/04 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pacte polític i social per a un nou model turístic.
(BOPIB núm. 44 de 4 de juny del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 1041/05 i 1036/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer del 2005, decaigueren les dues preguntes següents,
publicades al BOPIB núm. 72, de 4 de febrer d'enguany, a causa
de l'absència dels diputats que les havien de formular:

* RGE núm. 1041/05, del diputat Hble. Sr. Joan Font i Rosselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del
descompte en el transport aeri del 33% al 38%.

* RGE núm. 1036/05, de la diputada Hble. Sra. Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal d'IB3.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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B)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1037/05 i 1039/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer del 2005, quedaren ajornades les dues preguntes
següents, publicades al BOPIB núm. 72, de 4 de febrer
d'enguany, a causa de l'absència del conseller d'Educació i
Cultura, comunicada mitjançant l'escrit RGE núm. 1071/05:

* RGE núm. 1037/05, de la diputada Hble. Sra. Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
absentisme i fracàs escolar a les Illes Balears.

* RGE núm. 1039/05, de la diputada Hble. Sra. Carolina Torres
i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals (IBISEC).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
No presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 6928/04.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer del 2005, no es prengué en consideració, per 23
vots a favor, 27 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
de referència, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a serveis socials (BOPIB núm. 61,
de 5 de novembre del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de febrer del 2005, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 281/05,
relativa a la reconstrucció d'infraestructures escolars al sud-
est asiàtic, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida, que podria ser plurianual,
destinada a la reconstrucció de les infraestructures dirigides a la
població infantil i juvenil al sud-est asiàtic."

A la seu del Parlament, 10 de febrer del 2005.
La secretària:
Maria Ana López i Oleo.
El president:
Miquel Munar i Cardell.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer del
2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  8453/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a errors en la publicació
del BOIB núm. 167. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del
2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer del
2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  5991/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a falsedat de la notícia
difosa pel conseller d'Interior relativa a l'existència d'una multa
de 200 milions d'euros. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del
2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer del 2005,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  8649/04, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la història del
turisme a les Illes Balears. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre
del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer del 2005,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  8287/04, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a polítia
d'educació: menjadors escolars. (BOPIB núm. 65 de 3 de
desembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre les
actuacions desenvolupades a la Comissió de seguiment del
protocol sobre l'existència de cloranfenicol, atès l'increment de
casos en el sector ramader de les Illes Balears i sobre l'ús dels
antibiòtics tòxics per a l'engreixament d'animals de consum
humà (RGE núm. 101/05 i 8804/04).

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer del 2005, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum
qui, acompanyada del director general de Salut Pública, del
director general d'Agricultura, de la cap de Servei de la
Conselleria d'Agricultura, del cap de Servei de Seguretat
Alimentària, de la cap de Departament de Sanitat, del gerent

d'IBABSA, de la cap de Gabinet de la consellera i del cap de
premsa de la consellera, informà sobre els temes de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i

Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre l'ús dels
antibiòtics tòxics per a l'engreixament d'animals de consum
humà (RGE núm. 8805/04).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de febrer del 2005, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyada director general d'Agricultura, del director
gerent d'IBABSA, del director general de Salut Pública, del cap
de Servei de Seguretat Alimentària, de la cap de Servei de
Ramaderia, del director general de Desenvolupament Rural i del
cap de Gabinet de la conselleria, informà sobre el tema de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1699/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 523/05, relativa a
irregularitats en matèria de publicació del BOIB i exigència de
respectar les dates de publicació del BOIB. (Mesa de 23 de
febrer del 2005).

Palma, a 23 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.
523/05, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears en matèria de publicació del BOIB i les seves
particularitats, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la data “31
de desembre del 2004" del BOIB que apareix publicat amb el
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número “189 Ext.” no correspon al dia de la seva publicació que
fou el 21 de gener del 2005.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la
publicació per primera vegada dels acords de l’Ajuntament
d’Inca en el BOIB el 8 de gener del 2005, i continguts en un
altre BOIB datat com a “31 de desembre del 2004" i número
“189 Ext.”, impossibilita l’aplicació de la modificació tributària
que contenen.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que la manca de
publicació completa del Pla Territorial de Mallorca en el BOIB
amb anterioritat a l’1 de gener del 2005, impossibilita legalment
que entri en vigor aquest dia.

4. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de les
Illes Balears que respecti les dates de publicació del BOIB, fent
constar en cada edició la seva data autèntica d’impressió i la
numeració correlativa.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que l’única
edició totalment vàlida del BOIB és la impresa en paper.

Palma, a 18 de febrer del 2005.
El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1501/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a accions disciplinàries del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1518/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a cost publicitari de la campanya publicitària
per al descompte aeri i marítim. (Mesa de 23 de febrer del
2005).

RGE núm. 1567/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes d'investigació d'intervencions arqueològiques.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1568/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes d'investigació d'intervencions arqueològiques
autoritzats per urgència. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1569/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a membre de la Comissió de valoració del patrimoni històric.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1572/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost

econòmic de l'avançament del descompte aeri. (Mesa de 23 de
febrer del 2005).

RGE núm. 1573/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
la campanya publicitària de l'avançament del descompte aeri.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1574/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centre de competència nacional. (Mesa de 23 de febrer del
2005).

RGE núm. 1575/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa específic d'un portal nàutic. (Mesa de 23 de febrer
del 2005).

RGE núm. 1576/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversió en I+D+i. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1592/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a subvencions en matèria de joventut
anunciades pel director general de Joventut. (Mesa de 23 de
febrer del 2005).

RGE núm. 1593/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a personal d'ambulàncies. (Mesa de 23
de febrer del 2005).

RGE núm. 1594/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a serveis de les ambulàncies. (Mesa de
23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1595/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a adquisició de nous ordinadors per a
centres de salut. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1596/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a canvi del sistema informàtic dels
centres de salut. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1597/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a canvi del sistema informàtic prèvia
consulta. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1598/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa al laboratori del Port d'Andratx. (Mesa de 23 de febrer
del 2005).

RGE núm. 1599/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a funcions assignades al laboratori del Port d'Andratx.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1600/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
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relativa a subhasta electrònica a la llotja. (Mesa de 23 de
febrer del 2005).

RGE núm. 1604/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a curs sobre pesca organitzat per
ASAJA. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1605/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a curs sobre pesca organitzat per
ASAJA. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1628/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajuda als sectors afectats per l'apagada del mes de juliol del
2003. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1629/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informar tots els ciutadans amb dret a indemnitzacions.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1630/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comerços i indústries afectats per l'apagada del passat juliol
del 2003. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1631/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reunió amb representants d'Iberdrola. (Mesa de 23 de febrer
del 2005).

RGE núm. 1632/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a càlcul dels danys ocasionats als sectors afectats per
l'apagada del passat juliol del 2003. (Mesa de 23 de febrer del
2005).

RGE núm. 1633/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compensació als sectors afectats per l'apagada del passat
juliol del 2003. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1635/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tercer cicle combinat de producció d'energia elèctrica. (Mesa
de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1636/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial del moble els anys 2003 i
2004. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1637/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial del paper els anys 2003 i
2004. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1638/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial de la metalAlúrgia els anys
2003 i 2004. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1639/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial de la fabricació
d'equipaments i instruments medicoquirúrgics els anys 2003 i
2004. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1640/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial de la fabricació
d'equipaments i instruments de precisió els anys 2003 i 2004.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1641/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ocupació en el sector industrial els anys 2003 i 2004. (Mesa
de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1642/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reformes realitzades als centres educatius d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1643/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cost de les reformes executades als centres educatius
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1644/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a colAlegi de s'Olivera a Eivissa. (Mesa de 23 de febrer del
2005).

RGE núm. 1646/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
grau d'execució del conveni sobre pràctiques de becaris. (Mesa
de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1647/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despesa de l'IBATUR per incentivar el turisme britànic. (Mesa
de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1648/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despesa de l'IBATUR per incentivar el turisme alemany. (Mesa
de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1649/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
edicions fetes o finançades per l'IBATUR. (Mesa de 23 de
febrer del 2005).

RGE núm. 1650/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
insercions publicitàries a mitjans de comunicació escrits.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1651/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments culturals i esportius finançats per l'IBATUR.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1652/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
de 0-3 anys a Mallorca. (Mesa de 23 de febrer del 2005).
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RGE núm. 1653/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
de 0-3 anys a Eivissa i Formentera. (Mesa de 23 de febrer del
2005).

RGE núm. 1654/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
de 0-3 anys a Menorca. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1655/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
depuradora de Cala En Porter. (Mesa de 23 de febrer del
2005).

RGE núm. 1656/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Comitè
de savis experts" per substituir el Parlament. (Mesa de 23 de
febrer del 2005).

RGE núm. 1657/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
irregularitats en el concurs de la gestió indirecta del servei
públic de televisió digital terrestre. (Mesa de 23 de febrer del
2005).

RGE núm. 1658/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suspensió
del concurs d'adjudicació de televisió digital terrestre. (Mesa
de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1659/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació de lots de televisió digital. (Mesa de 23 de febrer
del 2005).

RGE núm. 1660/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat institucional a mitjans de comunicació de
Mallorca. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1661/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat institucional a mitjans de comunicació d'Eivissa
i Formentera. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1662/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat institucional a mitjans de comunicació de
Menorca. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1663/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excuses
a les respostes a preguntes dels diputats. (Mesa de 23 de febrer
del 2005).

RGE núm. 1664/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respostes
a preguntes dels diputats. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

Palma, a 23 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 a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En resposta a la Pregunta RGE núm. 8680/04 ens
comunicàreu que no teníeu constància dels fets exposats.
Seguidament vos adjuntam la documentació, tramesa per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, que ho acredita i, per tant,
insistim en la pregunta feta el seu dia: Quines accions
disciplinàries emprendrà el Govern quant al Sr. Bartomeu Cifre
Ochogavia, funcionari interí de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, amb lloc de treball a la Delegació de sa Pobla, el qual
només ha assistit al lloc de treball quatre dies en tot l'any 2004?

Palma, a 11 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 escrita.

Quina quantitat ha costat la campanya publicitària realitzada
pel Govern sobre l'avançament de la devolució del pagament del
descompte aeri i marítim?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.

Relació de projectes d'investigació d'intervencions
arqueològiques o paleontològiques actualment en vigor a les
Illes Balears.

Palma, a 15 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 escrita.

Relació de projectes d'investigació d'intervencions
arqueològiques o paleontològiques actualment en vigor a les
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Illes Balears que s'han autoritzat pel procediment d'intervenció
d'urgència.

Palma, a 15 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 escrita.

Relació de membres que participen o han participat de la
Comissió de valoració del Patrimoni Històric de les Illes
Balears els anys 2003, 2004 i 2005.

Palma, a 15 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.

Creu el Govern de les Illes Balears que el cost econòmic de
l'avançament dels descomptes aeris serà superior al cost
publicitari de la seva campanya?

Palma, a 11 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quin cost té la campanya publicitària del Govern de les Illes
Balears sobre l'avançament del descompte aeri?

Palma, a 11 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troba el projecte destinat a ubicar un
centre de competència nacional relatiu a termes de turisme?

Palma, a 14 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha redactat i aplicat el programa específic d'un Portal
Nàutic?

Palma, a 14 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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.

A dia d'avui, quin percentatge d'inversió duen les empreses
de les Illes Balears en temes d'I+D+i de gener a desembre del
2003 i de gener a desembre del 2004?

Palma, a 14 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quina partida o a quines partides pressupostàries, amb
indicació del centre de cost i del subconcepte, hi ha les
quantitats destinades a subvencions en matèria de joventut,
anunciades pel director general de Joventut del Govern de les
Illes Balears a la trobada de regidors celebrada a Manacor el
passat 15 de febrer del 2005?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina qualificació s'exigeix al personal d'ambulàncies i qui
controla que es compleixi?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Qui controla que les ambulàncies estiguin sempre
disponibles i no s'emprin per a serveis privats tals com traginar
patates, mabres, etc.?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quina empresa s'han comprat els nous ordinadors dels
centres de salut i quins criteris s'han seguit a l'hora de decidir els
que canviaven?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris s'han seguit per canviar el sistema informàtic
dels centres de salut?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han consultat els professionals que treballen a l'ib-salut a
l'hora de decidir el canvi del sistema informàtic?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin punt es troben les obres de remodelació del
laboratori d'aqüicultura i d'investigació del Port d'Andratx?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines funcions i treballs s'han assignat al laboratori
d'aqüicultura i d'investigació del Port d'Andratx?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració es fa de la subhasta electrònica de la llotja
de Palma? Quin percentatge del peix i marisc del que pesca la
nostra flota passa físicament per la cinta? Quin rendiment es pot
quantificar que ha suposat per als productors? Quins controls
s'han fet des de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
constatar el bon funcionament del sistema de comercialització?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha participat o colAlaborat la Conselleria d'Agricultura i
Pesca amb el curs sobre pesca que, organitzat per ASAJA, se
celebrà els passats 12 i 13 de febrer del 2005? En cas afirmatiu,
quina ha estat l'aportació econòmica de la conselleria?

Palma, a 16 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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha participat o colAlaborat el Govern de les Illes Balears
amb el curs sobre pesca que, organitzat per ASAJA, se celebrà
els passats 12 i 13 de febrer del 2005? En cas afirmatiu, quines
conselleries hi han participat o colAlaborat i quina ha estat la
seva aportació econòmica?

Palma, a 16 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pel que fa referència a l'apagada elèctrica del passat mes de
juliol del 2003, el zero total del sistema elèctric
Mallorca/Menorca, com pensa el Govern ajudar el conjunt de
sectors econòmics afectats per l'apagada perquè rebin la justa
compensació pels danys que els va ocasionar?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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 escrita.

Pel que fa referència al subministrament d'energia elèctrica,
des de l'1 de gener del 2003, segons el RD 1955/2000, els
usuaris tenen dret a indemnitzacions en funció del nombre
d'hores anuals d'aturada i del nombre d'aturades. Atès que una
de les obligacions primordials de qualsevol govern és informar
els ciutadans i que la normativa encara és desconeguda: Com
pensa el Govern informar tots els ciutadans afectats per les
aturades durant l'any 2003 que tenguin dret a indemnitzacions?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pel que fa referència al subministrament d'energia elèctrica,
des de l'1 de gener del 2003, segons el RD 1955/2000, els
usuaris tenen dret a indemnitzacions en funció del nombre
d'hores anuals d'aturada i del nombre d'aturades. Atès que una
de les obligacions primordials de qualsevol govern és informar
els ciutadans i que aquesta afectà sobretot empreses i comerços:
Quants comerços i indústries amb dret a indemnització estan
afectats a la data d'avui per les apagades, zero total, del passat
juliol, detallats per municipis??

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que el president Matas s'ha reunit amb representants
de l'empresa Iberdrola i que s'ha parlat de la possibilitat que
l'energia elèctrica que vengui a través del cable sigui venuda a
clients que usen alta tensió?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pel que fa referència a l'apagada elèctrica del passat mes de
juliol del 2003, el zero total del sistema elèctric
Mallorca/Menorca, ha calculat el Govern aproximadament els
danys que va ocasionar l'apagada al conjunt de sectors
econòmics?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pel que fa referència a l'apagada elèctrica del passat mes de
juliol del 2003, el zero total del sistema elèctric
Mallorca/Menorca, qui creu el Govern que ha de compensar els
danys que va ocasionar l'apagada al conjunt de sectors
econòmics?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té pensat el Govern algun emplaçament per ubicar el tercer
cicle combinat de producció d'energia elèctrica?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
davant la baixada d'ocupació en el sector industrial del moble
durant els anys 2003 i 2004?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
davant la baixada d'ocupació en el sector industrial del paper
durant els anys 2003 i 2004?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
davant la baixada d'ocupació en el sector industrial de la
metalAlúrgia durant els anys 2003 i 2004?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
davant la baixada d'ocupació en el sector industrial de la
fabricació d'equipaments i instruments medicoquirúrgics durant
els anys 2003 i 2004?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
davant la baixada d'ocupació en el sector industrial la fabricació
d'equipaments i instruments de precisió, òptica i rellotgeria
durant els anys 2003 i 2004?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
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Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
davant la baixada d'ocupació en el sector industrial durant els
anys 2003 i 2004?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de reformes realitzades als centres educatius
d'Eivissa i Formentera.

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les reformes executades als centres
educatius d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per què no està en funcionament el colAlegi s'Olivera a
Eivissa?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el grau d'execució del conveni signat entre el
Govern de les Illes Balears i l'Instituto de Turismo de España
sobre pràctiques de becaris?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la despesa desglossada efectuada per
l'IBATUR el 2004, per incentivar el mercat britànic a cadascuna
de les Illes, especificant actuacions?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la despesa desglossada efectuada per
l'IBATUR el 2004, per incentivar el mercat alemany a
cadascuna de les Illes, especificant actuacions?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines han estat les edicions fetes o finançades amb
recursos de l'IBATUR el 2004, especificant títol, nombre
d'exemplars i cost econòmic de cadascuna?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat les insercions publicitàries a mitjans de
comunicació escrits realitzades o finançades per l'IBATUR el
2004, especificant els textos escrits i el seu cost?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els esdeveniments culturals i esportius finançats
en tot o part per l'IBATUR el 2004, especificant l'aportació
econòmica de l'IBATUR a cadascun d'ells?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quantes unitats de 0 a 3 anys (escoletes) ha finançat el
Govern de les Illes Balears i quines subvencions ha facilitat la
Conselleria de Presidència a l'illa de Mallorca?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quantes unitats de 0 a 3 anys (escoletes) ha finançat el
Govern de les Illes Balears i quines subvencions ha facilitat la
Conselleria de Presidència a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quantes unitats de 0 a 3 anys (escoletes) ha finançat el
Govern de les Illes Balears i quines subvencions ha facilitat la
Conselleria de Presidència a l'illa de Menorca?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Podria informar el Govern de les Illes Balears de la situació
exacta en la qual es troba el projecte de nova depuradora de
Cala En Porter (Alaior), convocatòries, adjudicació, terminis ...?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears substituir la tasca del
Parlament de les Illes Balears per "un comitè de savis experts"
en cada matèria legislativa que sigui polèmica?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines greus irregularitats han estat demandades per alguna
entitat en el procés seguit pel Govern de les Illes Balears en el
concurs de la gestió indirecta del servei públic de Televisió
Digital Terrestre?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Pensa oposar-se el Govern de les Illes Balears a la suspensió
cautelar solAlicitada en el concurs d'adjudicació de televisió
digital terrestre?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

És cert que al concurs d'adjudicació de la televisió digital
terrestre el Govern de les Illes Balears ha adjudicat lots a
licitadors als quals no havien optat?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a mitjans de
comunicació de Mallorca durant el 2004?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a mitjans de
comunicació d'Eivissa i Formentera durant el 2004?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a mitjans de
comunicació de Menorca durant el 2004?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears no contestar les
preguntes formulades pels diputats amb excuses com la
continguda al registre de sortida 450 del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu el Govern de les Illes Balears que amb la tècnica de no
contestar o formular preguntes sobre les preguntes que realitzen
els diputats contribueix a enfortir el sistema democràtic a la
nostra comunitat?
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Palma, a 17 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1517/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions per obtenir sòl per a habitatges de
protecció, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1606/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Caulerpa Taxifolia, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1607/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a conservació de la llampuga i d'altres espècies, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 23 de
febrer del 2005).

RGE núm. 1608/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a comissió mixta de pesca, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1609/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a estudis sobre el raor, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1618/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data de
publicació del BOIB, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23 de febrer
del 2005).

RGE núm. 1619/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació
del Pla Territorial de Mallorca, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23 de febrer
del 2005).

RGE núm. 1620/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
tributari acordat per l'Ajuntament d'Inca, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23
de febrer del 2005).

RGE núm. 1621/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a edició del
BOIB vàlida, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1622/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dies
d'absència del president de les Illes Balears, a contestar davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23
de febrer del 2005).

RGE núm. 1623/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges a
Madrid del president de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23
de febrer del 2005).

RGE núm. 1624/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveniència del trasllat de la pista d'atletisme de Son Moix,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1625/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport
econòmic al trasllat de la pista d'atletisme de l'estadi de Son
Moix, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1626/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
de la pista d'atletisme de l'estadi de Son Moix, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1627/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat de
la pista d'atletisme de l'estadi de Son Moix, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23
de febrer del 2005).

Palma, a 23 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 comissió.

Quines actuacions pensa dur a terme per obtenir el sòl a les
Illes Balears per tal de poder construir habitatges protegits?

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
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Quines accions s'han realitzat durant el 2004 per controlar
l'evolució de la Caulerpa Taxifolia i quins resultats s'han
obtingut?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Hi ha hagut solAlicituds per posar en pràctica l'estudi realitzat
pel CSIC sobre les possibilitats de transformació i conservació
de la llampuga i d'altres espècies? En cas afirmatiu, quan es
podrà posar en marxa i amb quines subvencions comptarà?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quantes vegades s'ha reunit la Comissió Mixta de Pesca fins
al dia d'avui i quins temes s'han tractat?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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
d'Economia.

Quines conclusions s'han obtingut de les pesques
experimentals i dels estudis recents en relació amb el raor?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina data considera la consellera de Presidència que és la
vàlida d'un BOIB a efectes d'afecció de drets dels ciutadans, la
de la seva real publicació o la que figura a la portada, en cas que
aquesta no coincideixi amb la de la seva publicació?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Considera la consellera de Presidència que el Pla Territorial
de Mallorca pot entrar en vigor dia 1 de gener del 2005 si ha
estat publicat el 12 del mateix mes?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

Considera la consellera de Presidència que l'increment
tributari acordat per l'Ajuntament d'Inca i publicat els dies 8 i 21
de gener del 2005, encara que aquesta darrera publicació amb
data simulada de 31 de desembre del 2004, pot entrar en vigor
dia 1 de gener del 2005?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina edició considera el Govern de les Illes Balears que és
la vàlida i l'oficial del BOIB, la que se consulta a Internet o
l'edició impresa en paper?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

Quants de dies ha estat fora de les Illes Balears el president
del Govern de les Illes Balears cada mes des de la seva presa de
possessió?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

Quants de viatges a Madrid a càrrec del pressupost públic
realitzà el president del Govern de les Illes Balears des de la
seva presa de possessió dins al 31 de març del 2004?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

En cas que el RCD Mallorca i l'Ajuntament de Palma
opinessin que el trasllat de la pista d'atletisme de Son Moix
resulta convenient per a la pràctica del futbol i de l'atletisme,
quina seria d'opinió de la consellera de Presidència i Esports?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

El Govern de les Illes Balears colAlaboraria econòmicament
al trasllat de la pista d'atletisme de l'estadi de Son Moix en cas
que pel RCD Mallorca i per l'Ajuntament de Palma se li
solAlicités suport?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

Considera la consellera de Presidència i Esports que la
situació de la pista d'atletisme de l'estadi de Son Moix permet
que tant la pràctica del futbol com la de l'atletisme es
desenvolupen de forma òptima?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

No opina la consellera de Presidència i Esports que de
traslladar-se la pista d'atletisme de l'estadi de Son Moix
permetria una major i millor utilització per part dels atletes?

Palma, a 16 de febrer del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació
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RGE núm. 1513/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a administració tributària de les Illes Balears i concert
econòmic. (Mesa de 23 de febrer del 2005).

RGE núm. 1704/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la memòria històrica. (Mesa de 23 de
febrer del 2005).

Palma, a 23 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

L’article 137 de la Constitució Espanyola de 1978 recull allò
que s’ha vingut a denominar per la Doctrina com la Garantia
institucional de l’autonomia local.

Aquesta garantia queda reflectida en els termes següents:

“L’Estat s’organitza territorialment en municipis, en
províncies i en les comunitats autònomes que es constitueixin.
Totes aquestes entitats gaudeixen d’autonomia per a la gestió
dels interessos respectius”.

És el propi text constitucional que estableix l’existència
d’uns interessos propis, respectius, de les comunitats
autònomes, que han de ser gestionades per elles, d’acord a un
sistema de descentralització política que la pròpia Constitució
Espanyola determina i dissenya.

I per a al correcta gestió d’aquests interessos propis de les
comunitats autònomes, interessos que són els que formen el
marc de competències autonòmic delimitat als estatuts
d’autonomia, l’article 157 de la Constitució Espanyola crea un
marc de finançament autonòmic que s’ha anat desenvolupant
legislativament a través d’instruments com la Llei Orgànica de
Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA).

Aquest sistema de finançament, delimitat per la Constitució
Espanyola de 1978 i desenvolupant legislativament al llarg dels
anys, no ha donat els resultats exigits per la pròpia Constitució,
és a dir, aquest sistema de finançament no ha aconseguit
respectar la garantia institucional de l’autonomia local que
consagra l’article 137 de la Constitució Espanyola i al qual
abans hem fet referència.

És evident, pel que fa a les Illes Balears, que el sistema de
finançament existent al llarg dels anys de vigència
constitucional ha provocat un dèficit fiscal d’enorme
importància i una carestia de recursos per a la gestió
d’assumptes de vital transcendència absolutament aclaparadora.

Les posteriors lleis de transferència de competències com la
sanitat i l’educació tan sols han aconseguit, per la seva pèssima
dotació pressupostària, empitjorar encara més una situació

financera de la nostra comunitat autònoma que perjudica de
manera molt directa els nostres ciutadans, el nostre teixit social
i econòmic.

La nostra és una comunitat solidària, com s’ha anat
demostrant any rera any amb la nostra contribució a les arques
de l’Estat. Els nostres ciutadans han contribuït de manera
decisiva a mantenir un sistema de cooperació entre les diferents
comunitats que afavoria a aquells territoris amb menys recursos.

Però com a contrapartida les Illes Balears estan a la cua pel
que fa a finançament i a inversions de l’Estat.

Això demostra de manera evident la necessitat de modificar
el nostre sistema de finançament.

Una modificació que asseguri que la nostra comunitat
disposi dels recursos necessaris per fer front a la gestió de totes
les competències que l’Estatut d’Autonomia li encomana i totes
aquelles que pugui gestionar en un futur, a la vegada que se
manté, com sempre s’ha fet, la vocació solidària de la nostra
comunitat a l’hora de contribuir a determinades despeses a les
que l’Estat hagi de fer front.

Aquesta modificació, entenem, no pot ser escomesa amb
presses, però no ens podem permetre esperar més. La nostra
comunitat necessita poder disposar d’una major autonomia
financera per fer front a les necessitats dels nostres ciutadans i
poder palAliar l’enorme dèficit fiscal existent amb l’Estat.

Per això, i com a primera passa necessària, des d’Unió
Mallorquina volem apostar per la creació d’una Agència
Tributària de les Illes Balears, una agència pròpia que
s’encarregui de la gestió i recaptació de tributs propis i dels
tributs cedits a la nostra comunitat.

Amb la creació d’aquesta Agència Tributària de les Illes
Balears s’aconseguiria una optimització i clara millora de la
nostra gestió tributària, apropant un aspecte tan sensible com
aquest a la nostra realitat social i econòmica.

Una vegada assolida aquesta Agència Tributària de les Illes
Balears, des d’Unió Mallorquina volem proposar una passa més,
una passa decidida cap un model de finançament més just i
equilibrat.

Aquesta passa és l’aprovació d’un concert econòmic entre
l’Estat i les Illes Balears.

Aquesta concert econòmic se fonamentaria en els mateixos
principis que les altres figures anàlogues existents a altres
territoris de l’Estat espanyol i que la pròpia Constitució
Espanyola consagra.

La nostra comunitat autònoma, a través d’aquest concert
econòmic, recaptaria i gestionaria tots els tributs que se
meritessin en el seu territori, a través de l’Agència Tributària de
les Illes Balears, i simultàniament contribuiria a les despeses de
l’Estat amb una quantitat econòmica acordada entre les parts.

Ens trobam actualment en un moment idoni per escometre
aquesta proposta, una proposa que ens permetrà superar les
mancances financeres amb les quals, cada dia, els ciutadans de
les illes hem de conviure, i que afecta els nostres serveis més
essencials.
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És un moment en què hem encetat un procés de diàleg per
a la reforma del nostre Estatut d’Autonomia, reforma en la qual
seria perfectament viable introduir la figura d’aquest concert
econòmic.

És un moment en el qual es vol definir un nou marc de
relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes, procedint,
fins i tot, a una reforma de la Constitució Espanyola de 1978 per
donar cabuda a propostes que afavoreixin una millor articulació
de la diversitat territorial.

I, a més a més, hi ha dos precedents, constitucionalment
consagrats, que són un exemple clar de què aquesta solució
proposada, el concert econòmic, és una bona mesura per a la
millora del finançament de les Illes Balears.

Acord:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir a la creació de l’Agència Tributària de
les Illes Balears, amb competències de gestió i recaptació dels
tributs propis i dels tributs cedits per l’Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a afavorir i colAlaborar activament en la creació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, entenent que aquesta mesura
permetrà corregir la greu situació que travessa el finançament
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3.  El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
convicció respecte a la necessitat d’establir un concert econòmic
entre l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
acorda la seva inclusió a l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears que sorgeixi del procés de reforma actualment obert.

4.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a obrir converses tendents a
negociar el concert econòmic entre les dues administracions,
amb l’objectiu d’afavorir la seva existència, una vegada hagi
estat recollit al nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i
aquest hagi entrat en vigor.

Palma, a 11 de febrer del 2005.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Fa 69 anys que el poble espanyol va viure una cruenta
guerra civil al terme de la qual, amb la victòria dels militars
sublevats, els vençuts visqueren una situació d’oblit i vergonya
que a dia d’avui no ha estat superada.

Després de 28 anys de democràcia, no s’ha arribat a una
superació de les ferides, que encara avui pateixen algunes de les
famílies dels vençuts.

Per superar aquesta desgraciada part de la nostra història, no
podem seguir mantenint en l’oblit una part d’aquesta història.

A dia d’avui, moltes comunitats autònomes ha adoptat
mesures a fi de reconèixer el valor de les persones, de dretes i
d’esquerres, que per defensar la democràcia varen sofrir presó,
ignomínia i fins i tot perderen la vida, afusellats i enterrats en
fosses comunes, tirats a pous, o sepultats a les voreres de les
carreteres.

Ha arribat l’hora de poder comptar amb un cens de
desapareguts, i de persones enterrades de forma irregular, a les
nostres illes, a fi de compensar els 69 anys d’oblit a les famílies,
així com rehabilitar els que varen sofrir persecució.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears constituirà una comissió no
permanent de Recuperació de la Memòria Històrica de la Guerra
Civil i la Postguerra. Les tasques d’aquesta comissió seran:

a) Elaborar un cens de desapareguts, durant la guerra i la
postguerra.

b) Elaborar un cens de les fosses comunes o enterraments
irregulars que es puguin trobar a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. 

c) Rehabilitar els noms dels que sofriren persecució i
processos judicials sense garanties de cap tipus.

d) Promoure l’adjudicació dels honors deguts als càrrecs
públics, perseguits per les seves idees democràtiques.

e) Elaborar un cens de tots els signes feixistes que encara
perduren a les nostres illes, a fi i efecte d’eliminar-los.

Palma, a 17 de febrer del 2005.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5615/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a canvi de color
dels vehicles de la policia local. (BOPIB núm. 54 de 24 de
setembre del 2004).

A la disposició transitòria de l'ordre del conseller d'Interior
de dia 11 de gener del 2005, per la qual es regulen les
condicions d'uniformitat de les policies locals de les Illes
Balears, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
9, de 18 de gener del 2005, hi figura el termini d'adaptació.

Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
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Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 6305/04 i 6396/04, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
personal de l'EBAP i personal de l'EBAP i categoria. (BOPIB
núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de
Registre de Personal de la Conselleria d'Interior, a dia 17 de
gener del 2005, el nombre de funcionaris de l'EBAP són 15. Pel
que fa a la seva categoria, fer constar que els funcionaris de
carrera no tenen categoria laboral.

Així mateix no consta cap persona que treballi dins la unitat
de treball EBAP en règim laboral, de serveis nous i de la secció
36.

Marratxí, 24 de gener del 2005.

El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6366/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a responsables de la prova
psicotècnica per accedir al curs bàsic de policia local. (BOPIB
núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, el responsable de la prova psicotècnica
per accedir al curs bàsic de policia local és el Sr. Gonzalo Adán
Micó, llicenciat en psicologia i professor associat a la Facultat
de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, àrea de
personalitat, avaluació i tractaments psicològics.

Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6374/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a gratuïtat del curs de gestió
d'emergències. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Aquesta pregunta ja fou contestada mitjançant la resposta a
la pregunta RGEP 3562/04, a la qual ens remetem
expressament.

Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6375/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a signant dels certificats dels

cursos de gestió i direcció d'emergències. (BOPIB núm. 57 de
15 d'octubre del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'escola Balear
d'Administració Pública, alguns certificats foren signats pel
conseller d'Interior i el cap d'estudis responsable dels cursos, i
d'altres, per la directora general de Funció Pública i pel cap del
departament de formació i selecció.

Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6376/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a aplicació de la legislació als
cursos de policia local i d'emergències. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).

Tots els cursos que s'imparteixen des de l'Escola Balear
d'Administració Pública ajusten el seu funcionament a la
legislació vigent en matèria de formació.

Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6379/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a titulació del Sr. Joan Pol.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

A la resposta a la solAlicitud de documentació 3532/04 es va
facilitar la documentació solAlicitada, és a dir, la documentació
presentada pel Sr. José María González i Ortea per a la
participació en el concurs de trasllat pel qual se'l proveí de la
plaça de Cap de Servei de Costes i Litoral.

Marratxí, 18 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6387/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reducció dels cursos per
policies, bombers i voluntaris. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre
del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, els cursos per a policies, bombers i
voluntaris de protecció civil que s'imparteixen han vist
incrementat el nombre d'hores de docència, així com el nombre
d'alumnes.
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Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6389/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a diferència de costs dels
cursos d'emergències. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, al primer curs de gestió d'emergències
hi participaren professors de fora de la nostra comunitat
autònoma, amb les despeses d'allotjament i avió que això
suposa, a la vista que era la primera vegada que s'impartia
aquest curs. Mentre que al segon curs hi ha participat
principalment el personal ja format al primer curs.

Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6391/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convalidació de
llicenciatura. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Al conseller d'Interior no li correspon fer aquests tipus de
valoracions, ja que les qüestions de tipus acadèmic no entren
dins l'àmbit de les seves competències.

Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6394/04, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, relativa a augment del nombre
d'ofegats. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Aquesta qüestió ja ve contestada al Diari de Sessions de dia
17 de novembre del 2004 de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, on consta la resposta d'aquest
conseller d'Interior a les preguntes parlamentàries 5830/04,
relativa a seguretat a les platges, i 5831/04, relativa a la millora
de la seguretat a les platges, formulades pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, a la qual ens remetem
expressament.

Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6396/04 i 6399/04, presentades per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a informe adjunt
a la pregunta parlamentària 1334/04 i a lectura de l'informe
adjunt a la pregunta parlamentària 1334/04. (BOPIB núm. 57
de 15 d'octubre del 2004).

El conseller d'Interior coneix tots els documents i/o informes
aportats a les distintes respostes a preguntes i/o solAlicituds de
documentació, i així mateix coneix tots els documents i/o
informes que li serveixen de suport a les diferents
compareixences parlamentàries.

Marratxí, 24 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6903/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fracàs escolar.
(BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

La lluita contra el fracàs escolar és una lluita de tots:
administració, docents, pares i l'esforç del mateix alumne.

Tot i que des de la direcció general i des de les distintes
àrees del Servei d'Innovació de la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, s'intenta
palAliar el fracàs escolar de la nostra comunitat, especialment
des de l'àrea de Necessitats Educatives i dels Equips
d'Orientació Educativa.

Des de l'àrea de Necessitats Educatives Específiques:

I. Activitats generals dirigides a l'alumnat de Necessitats
Educatives Temporals (compensació educativa) i/o risc
social.

• Atenció i assessorament a centres.
• Seguiment de l'alumnat de Compensació Educativa als

centres sostinguts amb fons públic, per tal de planificar els
recursos humans i materials.

• Coordinació amb els equips psicopedagògics en temes
referits a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives
específiques associades a situacions socials o culturals.

• Atenció educativa a infants i/o joves malalts; aula
hospitalària a Son Dureta, Saed, Aspanob.

• ColAlaboració amb la Direcció General de Família i l'Institut
de Serveis Socials.

• Dotació econòmica als centres amb actuacions de
Compensació Educativa.

• Dotació de materials de consulta i bibliografia.
• Seguiment dels convenis i de les ordres d'ajudes dels

mediadors interculturals i treballadors socials. Comissions
A-B a Mallorca, Menorca i Eivissa.

• Coordinació de l'equip de feina de mediació intercultural.
• Mesures d'atenció a l'alumnat immigrant a partir del Pla

d'acolliment de centres (PALIC).
• Curs inicial de formació per a professorat de suport que

s'incorpora per primera vegada a un centre.

Atenció educativa a infants i/o joves malalts: aula hospitalària
de Son Dureta, SAED, ASPANOB
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a) A l'Aula hospitalària de Son Dureta la Conselleria d'Educació
i Cultura hi aporta dos professors/es en comissió de servei, més
totes les despeses del funcionament d'aquesta aula.

b) SAED (Servei d'atenció educativa domiciliària), mitjançant
un conveni.

c) Ordre d'ajudes dels mediadors interculturals i treballadors
socials. Comissions A-B a Mallorca, Menorca i Eivissa.

d) Professorat de suport AD. Actualment n'hi ha 305 (197 a
Primària i 108 a IES). Dotació econòmica als centres amb
actuacions de Compensació Educativa. Dotació de materials de
consulta i bibliografia.

f) Curs inicial de formació per a professorat de suport que
s'incorpora per primera vegada a un centre.

i) Programa d'interlocutors. Projecte en colAlaboració amb la
Direcció General de Cooperació de la Conselleria de
Presidència per tal d'oferir als centres educatius sostinguts amb
fons públics un Servei de traducció i interpretació de diferents
codis culturals, que faciliti la comunicació amb les famílies i
l'alumnat que s'incorpora al nostre sistema educatiu procedent
d'altres països.

• Coordinar, assessorar i implantar programes d'intervenció
socioeducativa com a oferta de tractament educatiu per a
l'alumnat amb situació de risc d'exclusió social i educatiu en
edat de 14-16 anys.

• Facilitar als centres, organismes i entitats, orientacions dels
aspectes administratius derivats de la implementació dels
projectes d'intervenció socioeducativa.

• Valorar les propostes que presenten els centres-ajuntaments
en l'elaboració dels PISE.

• Assessorar els centres, organismes i entitats en les
actuacions referides a la implementació dels programes
d'intervenció socioeducativa (proposta, elaboració, disseny,
procés).

• Facilitar la coordinació entre les parts que intervenen en els
PISE per tal d'assegurar la coherència socioeducativa en el
pla d'intervenció educativa del jove en situació de risc.

• Dur el seguiment dels processos socioeducatius dels
alumnes que duen a terme una escolarització compartida,
establint contactes periòdics amb els professionals implicats.

• Assessorar els centres educatius i els ajuntaments en matèria
d'activitats socials i educatives destinades a l'alumnat
d'educació secundària obligatòria que es troba en situació
social o cultural desfavorida i/o risc social i en perill
d'abandonament del sistema educatiu.

• Assessorar, en funció de les demandes, els centres educatius
on es troben escolaritzats alumnes amb risc d'exclusió
educatiu i social.

• Fomentant el treball en xarxa dels distints sectors implicats
en l'àmbit socioeducatiu.

• Mantenir l'acord de colAlaboració amb la Conselleria de
Presidència i Esports per tal de treballar conjuntament en
l'atenció a menors amb mesures judicials i/o greu situació de
risc i/o conflicte socioeducatiu on la Conselleria d'Educació
i Cultura aporta el personal docent als centres d'internament
de menors amb mesures judicials.

• ColAlaborar amb el Departament de Serveis Socials del
Consell Insular de Menorca en els casos de menors en edat
d'escolaritat obligatòria amb mesures jurídiques de
protecció. En aquest cas, la Conselleria d'Educació Cultura

aporta un professor a l'aula d'acollida temporal Es Puig des
Bous. A més es fa un seguiment dels alumnes que
assisteixen al centre d'acollida temporal de Sant Jeroni de
Muro.

• Assistir a convocatòries per tal d'atendre situacions de
conflicte juvenil.

• Revisar la normativa que fa referència als Programes
d'Intervenció Socioeducativa, departaments d'Orientació,
EOEPS, Equips de Suport, Procés d'Elaboració de les ACIS,
etc.

Des de l'àrea de necessitats educatives especials mitjançant els
següents objectius i/o activitats:

II. Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials

• ColAlaboració amb altres serveis i direccions generals pel
que fa a la planificació de recursos humans, materials,
d'infraestructures i de formació de docents i altres
professionals relacionats amb l'atenció d'alumnat de
necessitats educatives especials.

• Proposta i revisió de les plantilles d'educació infantil,
primària i secundària dels centres públics i concertats en
relació amb el professorat de suport per tal d'ajustar els
recursos humans a les necessitats de cada centre i a la
normativa vigent.

• Propostes de nous recursos humans: dotació d'ATE's,
fisioterapeutes i intèrprets de signes per tal d'atendre
l'alumnat amb discapacitats motores o amb problemes greus
d'autonomia personal.

• Seguiment dels següents convenis:

a) ASORME (Associació de sord de Menorca) per tal d'atendre
l'alumnat amb discapacitat auditiva a l'illa de Menorca.
b) ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) per tal
d'atendre l'alumnat amb discapacitat visual de les Illes Balears.
c) NOUSIS, adaptació de les noves tecnologies als alumnes amb
necessitats educatives especials.
d) AMADIBA, activitats d'oci i temps lliure dels familiars de
l'alumnat amb necessitats educatives físiques, psíquiques o
motores.
e) ASNIMO, programa de la unitat volant (UVAI) de suport a
la integració d'alumnes amb necessitats educatives especials
associades a síndrome de Down en centres d'educació infantil,
primària i secundària.
f) ASPACE, transport adaptat d'ASPACE (agrupació de pares
i mares d'alumnat amb necessitats educatives especials
derivades de paràlisi cerebral).
g) ASPAS, per tal de garantir un servei específic de
rehabilitació logopèdica a l'alumnat amb discapacitat auditiva
i suport logopèdic en les escoles a l'alumnat amb NEE derivades
del dèficit auditiu, assessorant l'alumnat que treballa amb aquest
tipus d'alumnat.
h) GASPAR HAUSER per tal d'impulsar la normalització i la
integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials a
l'àmbit escolar.

• Es facilita material adaptat i mobiliari específic per a
alumnes amb discapacitat motòrica (cadires, bipedestadors,
grues, ...) i aparells de freqüència modulada per als alumnes
amb discapacitat auditiva.

• Curs adreçat als treballadors socials dels equips d'orientació
educativa i psicopedagògica (EOEP) i dels equips d'atenció
primerenca.
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Des de l'àrea d'Orientació Educativa i Psicopedagògica:
• Atendre i/o assessorar els centres docents en matèria

d'orientació educativa, psicopedagògica i professional que
ho solAlicitin.

• Seguiment i proposta de dotació econòmica, de personal i/o
recursos dels professionals que treballen en els EOEP
(generals i d'atenció primerenca), PIPOE i DO
(Departaments d'Orientació).

• Lectura i anàlisi del Pla de Treball i de la Memòria de
cadascun dels equips (generals i primerenca).

• Elaborar les instruccions de funcionament i el seu seguiment
dels EOEP generals i d'atenció primerenca, així com dels
PIPOE.

A més, cal assenyalar que des d'aquesta direcció general s'ha
colAlaborat en el I Congrés de Fracàs Escolar celebrat el mes de
novembre a Palma i a d'altres que s'han de celebrar.

Palma, 27 de gener del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 7098/04, 7099/04, 7101/04 i
7102/04, presentades per l'Hble Sr. Diputat Josep Diéguez i
Seguí, relatives a respostes a preguntes, a data en la qual
varen ser ingressats els doblers retirats per un funcionari, a
doblers guardats a la Conselleria d'Interior i a persona que va
anulAlar el compte a Sa Nostra. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

Totes les qüestions plantejades a les preguntes de referència
foren objecte de resposta mitjançant la compareixença núm.
3633/04 davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, publicada al Diari de Sessions de 20 d'octubre del
2004, i es troben així mateix analitzades a l'informe emès per la
Inspecció General de Serveis de 15 de setembre del 2004, que
fou facilitat als membres de la dita comissió, entre d'altres a
l'Hble. Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, als quals ens remetem
expressament.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7103/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedient
sancionador al funcionari que va tancar el compte a Sa Nostra.
(BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

A la Conselleria d'Interior no consta cap obertura
d'expedient d'aquesta naturalesa.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

P)
A la Pregunta RGE núm. 7106/04, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pagaments al
professorat de l'EBAP. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del
2004).

Aquesta pregunta ja ha estat contestada mitjançant resposta
a la pregunta parlamentària 6401/04, a la qual ens remetem
expressament.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7107/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a seguretat al nou
edifici de l'EBAP. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del
2004).

Aquesta pregunta ja ha estat contestada mitjançant resposta
a la pregunta parlamentària 4966/04, a la qual ens remetem
expressament.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7119/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a activitats a
l'Hotel Valparaíso. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del
2004).

El passat 8 de juliol del 2004 es varen organitzar a l'Hotel
Valparaíso les jornades d'objectius de la Conselleria d'Interior
del segon semestre de l'any 2004, amb un cost de 2.309 euros.

Palma, 31 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7122/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedient a la
persona que va forçar calaixos. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

A la Conselleria d'Interior no consta cap obertura
d'expedient d'aquesta naturalesa.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
T)
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A la Pregunta RGE núm. 7130/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedient que
motivà la ruptura de calaixos. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

La qüestió que es planteja a la present pregunta
parlamentària ja fou objecte de debat i de resposta a les
contestacions a les preguntes orals 6441/04 i 6794/04,
publicades al Diari de Sessions del Ple del Parlament de 19
d'octubre i de 2 de novembre del 2004, respectivament, a les
quals ens remetem expressament.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7134/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a proves d'aptitud
per policia local. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del
2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, les empreses i organismes que
realitzaren les proves metòdiques de la darrera selecció per al
curs d'aptitud per policia local foren:

- Centro Biofarma
- Centro Médico Siesta
- Nex Assistance, SL
- Centro Médico Dr. Navas
- Ib-salut

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 7136/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a legalitat del curs
de policia local. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

Tots els cursos que s'imparteixen des de l'Escola Balear
d'Administració Pública ajusten el seu funcionament a la
legislació vigent en matèria de formació.

Palma, 18 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 7141/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles per a la
policia local. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

L'acte de donació dels vehicles de policia local recentment
adquirits per la Conselleria d'Interior fou el 20 de desembre del
2004 per als municipis de Menorca, d'Eivissa i de Formentera;
i el dia 21 de desembre del 2004 per als municipis de l'illa de
Mallorca.

Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7143/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a relació de la
Conselleria d'Interior i el Sr. Vellibre. (BOPIB núm. 62 de 12
de novembre del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de
Registre de Personal de la Conselleria d'Interior, no consta cap
relació laboral o contractual entre la Conselleria d'Interior i el
Sr. Eduardo Vellibre.

Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7144/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a explicacions
sobre Galícia. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

Sota la direcció del conseller d'Interior, són de competència
directa del director general d'Emergències les matèries
relacionades amb les emergències a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. I entre elles hi figuren totes aquelles referides
als voluntaris de protecció civil, unitat administrativa on hi
figura adscrit el Sr. Joan Nicolau.

Marratxí, 24 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7459/04, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Carme García i Querol, relativa a Pla de formació
laboral. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre del 2004).

En el Pla de formació laboral al qual fa referència la Sra.
García Querol a la seva pregunta és el títol que es dóna a la
formació que prové dels pressuposts de la Conselleria de Treball
i Formació.

Palma, 26 de gener del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7460/04, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Carme García i Querol, relativa a lligam pedagògic
i laboral entre els cursos de formació i la formació
professional reglada. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre del
2004).
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Atès l'increment de l'activitat en matèria audiovisual a la
nostra comunitat consideram necessaris certs cursos específics
en la matèria, per perfeccionar-ne els coneixements tant dels
professionals com dels que especialment han cursat formació
reglada en aquest camp.

Palma, 26 de gener del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7461/04, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Carme García i Querol, relativa a formalització de
solAlicituds als cursos de formació. (BOPIB núm. 64 de 26 de
novembre del 2004).

En resposta a la pregunta referida, les persones interessades
en els cursos d'operador de càmera, operador d'equips, tècnic de
so, productor, realitzador, especialització en cap calent i
especialització en steadycam, formalitzarem la seva solAlicitud
per participar-hi durant el període comprès entre els dies 15 i 17
de novembre. En total, es varen formalitzar 154 solAlicituds
procedents de les illes de Mallorca i de Menorca i de Barcelona.

En els currículums presentats hi ha una diversitat nombrosa
tant quant als estudis dels solAlicitants com quant a les seves
professions.

El nivell acadèmic exigit per aquesta consellera per als
cursos d'operador de càmera, operador d'equips i editor, tècnic
de so, productor i el de realitzador consisteix en FP I d'Imatge
i So o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o capacitació bàsica, anglès
bàsic. Per als cursos d'especialització en cap calent i
d'especialització en steadycam es requereix experiència
demostrada en operativa de càmera, anglès bàsic. Tots els
cursos són tant per a aturats com per a persones en actiu.

Palma, 26 de gener del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7462/04, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Carme García i Querol, relativa a accions
formatives a demanda d'empreses. (BOPIB núm. 64 de 26 de
novembre del 2004).

La Conselleria de Treball i Formació realitza les accions
formatives en qualsevol àmbit on hi hagi algun indicador que
aquella formació pot contribuir a la millora professional dels
treballadors de la comunitat i, en especial, si pot contribuir a
dotar les nostres empreses de la força productiva adequada per
millorar-ne l'activitat.

Palma, 26 de gener del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7463/04, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Carme García i Querol, relativa a accions de
promoció de l'ocupació. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre
del 2004).

Les accions referides s'han dirigit tant a persones ocupades
com a persones en atur, considerant el perfil idoni per participar
al curs, més que la situació activa o desocupada dels
solAlicitants.

Palma, 26 de gener del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 7491/04, 7492/04 i 7493/04,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan,
relatives a ordre de priorització dels plans d'excelAlència
turística, a priorització dels plans d'excelAlència turística i a
projectes de plans d'excelAlència turística. (BOPIB núm. 64 de
26 de novembre del 2004).

En aquests moments s'està a l'espera dels nous criteris de la
Secretaria General de Turisme del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç, per als nous plans de dinamització turística.

Palma, 12 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 8374/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a principis
constitucionals conculcats. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre
del 2004).

Totes les accions que impulsa la Conselleria d'Interior
s'ajusten als principis constitucionals a què fa referència aquesta
pregunta parlamentària.

De totes les maneres, aquesta pregunta ja fou objecte de
debat al Pla del Parlament i així consta al Diari de Sessions del
Ple del passar 2 de novembre del 2004, al qual ens remetem
expressament.

Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 8383/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Escola
d'Hostaleria de Menorca. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre
del 2004).
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Hi ha una primera partida econòmica prevista que és de
60.000 euros.

Palma, 12 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 8385/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
pressupost executat per l'Institut per a la qualitat turística.
(BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del 2004).

L'Institut per a la qualitat turística no ha realitzat cap
execució pressupostària ja que no té personalitat jurídica.

Palma, 25 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 8386/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
despeses o contractacions superior a 18.000 euros. (BOPIB
núm. 65 de 3 de desembre del 2004).

L'Institut per a la Qualitat Turística no ha fet cap despesa ni
cap contractació ja que no té personalitat jurídica.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 8388/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a treballs
estadístics i seguiment de mercats. (BOPIB núm. 65 de 3 de
desembre del 2004).

Els estudis estadístics realitzats per la Conselleria de
Turisme el 2003 estan publicats a l'anuari "DADES
INFORMATIVES 2003. EL TURISME A LES ILLES
BALEARS" que es distribuí puntualment després de la seva
presentació a Fitur'2004 i que està disponible a
www.finestraturistica.org. El mateix procediment seguiran els
estudis realitzats el 2004, que es presentaran a Fitur'2005.

Seguiment de mercats competidors

Les darreres publicacions sobre aquesta àrea d'investigació
són:

Estudi de destinacions competidores: s'actualitzen
semestralment, i la darrera actualització s'ha fet el novembre del
2004. En aquestes fitxes s'estudien les variables socials,
econòmiques i turístiques més importants dels mercats
competidors. Actualment s'analitzen les destinacions següents:
Carib, Xipre, Egipte, Tunícia, Marroc, Turquia, Malta, Grècia,

Itàlia, Portugal, República Txeca, Hongria, Croàcia, Bulgària,
Eslovàquia, Estònia i Polònia.

Informe dels mercats emissors:
1. Informe mercat emissor Noruec 2004.
2. Informe mercat emissor Danès 2004.
3. Informe mercat emissor Britànic mensual, des de gener

fins a juliol del 2004.
4. Informe mercat emissor Alemany REISEANALYSE

anual.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 8512/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a política de
joventut per part dels consells. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

La consellera de Presidència i Esports es mostra respectuosa
amb les polítiques de joventut que puguin dur a terme els
consells insulars, sempre i quan es tracti de dur endavant
accions de la seva competència.

Palma, 19 de gener del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 8551/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
incorporacions d'entitats financeres a la Fundació per al
desenvolupament sostenible de les Illes Balears. (BOPIB núm.
67 de 28 de desembre del 2004).

Des de l'inici de la Fundació per al desenvolupament
sostenible de les Illes Balears i fins a l'actualitat formen part del
seu patronat les entitats financeres següents:

- Caixa de Balears SA NOSTRA
- Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante BANCAJA
- Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona LA CAIXA
- Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM
- Banca March
- Caixa Pollença Colonya
- Caixa Rural Balears
- Caja Duero

Palma, 19 de gener del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 8552/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures
per controlar l'overbooking. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).
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Conjuntament amb la Federació Hotelera es fa un control i
un seguiment de l'ocupació setmanalment per poder conèixer
amb una antelació suficient les disponibilitats de places a
cadascuna de les zones turístiques.

Així mateix, el Servei d'Inspecció controlarà les possibles
contractacions de sobrereserva en els casos en què aquestes es
puguin produir.

Palma, 12 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 8553/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a personal
destinat i tasques a les reserves marines. (BOPIB núm. 67 de
28 de desembre del 2004).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, per regular i preservar
les reserves marines actualment existents a les Illes Balears
destinarà el 2005 un pressupost global de 558.920,00 euros.

Les actuacions previstes són:
- Vigilància per terra i mar de les reserves marines.
- Seguiment de les poblacions d'espècies vulnerables.
- Informació i difusió de la normativa (cartells, fulletons, etc.).
- Manteniment i reposició dels equips (embarcacions,
abalisament, etc.).

Quant al personal, són un total de 12 persones, contractades
per TRAGSA.

Palma, 26 de gener del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 8680/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a accions
disciplinàries del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 67
de 28 de desembre del 2004).

La Conselleria d'Interior no té constància dels fets exposats
a la referida pregunta parlamentària.

Marratxí, 24 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 8771/04 a 8774/04, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
concessió de llicències digitals de TV, a nou termini per
presentar propostes a la concessió de llicències digitals de TV,
a si el dissabte i el diumenge entren en el nou termini per
presentar propostes a la concessió de llicències digitals de TV
i a termini per presentar propostes a la concessió de llicències

digitals de TV de Mallorca, Menorca i Eivissa. (BOPIB núm.
67 de 28 de desembre del 2004).

D'acord amb l'article 81.2 del reglament general de la Llei
de contractes, si la mesa de contractació observés defectes o
omissions a la documentació presentada por concedir un termini
no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els esmenin
davant la mateixa mesa de contractació.

En aquest cas, es varen notificar els defectes esmenables als
licitadors en data 26 de novembre del 2004 i es va concedir un
termini que acabava a les 14,30 hores de dia 29 de novembre
(incloent un dissabte que a efectes administratius es considera
dia hàbil, i un diumenge), per la qual cosa es varen concedir 2
dies hàbils, donant compliment a l'esmentat precepte.

Atès això, es considera que es complia el termini quan
l'esmena es presentava per qualsevol mitjà admès en dret
(davant registre administratiu, per correu, etc.) i per tant no cal
reobrir un nou termini.

Palma, 17 de gener del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 8775/04 i 8776/04, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
Hospital Militar de Maó per a usos sociosanitaris i a immoble
per a usos sociosanitaris a l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 67 de
28 de desembre del 2004).

A data d'avui, no.

Palma, 19 de gener del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 8779/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a canvis a la
Direcció General de Presidència. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

A data d'avui, no.

Palma, 19 de gener del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 8782/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a estudis
estadístics contractats els anys 2003 i 2004. (BOPIB núm. 67
de 28 de desembre del 2004).
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Els estudis estadístics realitzats per la Conselleria de
Turisme el 2003 són publicats a l'anuari "DADES
INFORMATIVES 2003. EL TURISME A LES ILLES
BALEARS" que es distribuí puntualment després de la seva
presentació a Fitur'2004 i que està disponible a
www.finestraturistica.org. El mateix procediment seguiran els
estudis realitzats el 2004 que es presentaran a Fitur'2005.

Els estudis estadístics contractats són:

Any 2003:
Despesa turística
Mercat alemany
Mercat britànic

Any 2004:
Despesa turística
Mercat alemany
Mercat britànic

Palma, 14 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 8783/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
paràmetres estadístics per valorar l'índex de rendibilitat
turística. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

Els paràmetres estadístics que empra el Govern de les Illes
Balears per valorar l'índex de rendibilitat turística són els que
figuren al Butlletí de Conjuntura Econòmica de les Illes
Balears que elabora la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació i els dels butlletins mensuals d'Hoteleria i Turisme de
l'INE.

Palma, 14 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 8784/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a cost
econòmic dels estudis per conèixer les dades d'evolució
econòmica. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

El cost econòmic de l'estudi permet quantificar els turistes
que visiten les Illes Balears i la seva despesa és de 85.000 euros.

Palma, 14 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 103/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions a revistes
agràries. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Els mitjans de comunicació social que han rebut
subvencions durant l'any 2004 són els següents:

Subvencions en matèria agrària i pesquera

Nom Projecte Subvenció

Rey Sol, SA Suplement setmanal Fora
Vila Verd

60.000,00 i

L'Observador del Pla
de Mallorca, SL

Secció dins el suplement
Món agrari i natura del Pla
de Mallorca

10.500,00i

Hypericum
Balearicum, SL

Secció dins el suplement
Coses d'aquí

9.500,00i

Associació de
Premsa Forana de
Mallorca

Publicació de reportatges
amb les activitats de la
Conselleria als mitjans de
l'associació

22.000,00i

Ràdio Popular, SA Espai regional a Agrocope i
difusió e fires i
esdeveniments a
agroprofesional.com

11.000,00i

Hora Nova, SA Suplement dominicial Tierra
Adentro

150.000,00i

Publicaciones Part
Forana, SL

Difusió de Món Rural,
suplement temàtic sobre
agricultura, ramaderia i
pesca

14.500,00i

Editorial Menorca,
SA

Làmines colAleccionables
dels peixos de Menorca

15.500,00i

Edicions de fusta, SL Secció dedicada a la pesca
tradicional a les Balears a
Mardemars

7.000,00i

Asaja-Baleares Edició i difusió de la
publicació mensual d'Asaja
Balears

50.000,00i

Palma, 28 de gener del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei de ports de les Illes Balears, RGE núm. 1280/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
23 de febrer del 2005, atès l'escrit RGE núm. 1711/05, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm. 75, de 18 de febrer
d'enguany, fins a dia 18 de març del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2005.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 6015/04

i 8495/04. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
23 de febrer del 2005, atès l'escrit RGE núm. 1617/05, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, acceptà la retirada de les
proposicions no de llei següents:

* RGE núm. 6015/04, relativa a proposta sobre canvis en
l'assignació de freqüències per a la difusió de la televisió
autonòmica IB3, a tramitar davant el Ple de la Cambra (BOPIB
núm. 56, de 8 d'octubre del 2004).

* RGE núm. 8495/04, relativa a suport a la Constitució Europea,
a tramitar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (BOPIB núm. 67, de 28 de desembre del 2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1760/05 del dia 22 de febrer del 2005,
solAlicita el nomenament del Sr. José Miguel Gómez García,
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

      C.   Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
el dia 23 de febrer del 2005 i en ús de les facultats previstes als

articles 5 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. José Miguel Gómez García com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (grup
C),  adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de la data indicada a l’acta de
presa de possessió de la plaça.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present Resolució.

A la seu del Parlament, a 24 de febrer del 2005.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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