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AD) A la pregunta RGE núm. 744/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cotxes per a la
policia local rebutjats. 3080
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a l'112. 3081

AI) A les preguntes RGE núm. 763/05, 764/05, 765/05 i 766/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relatives a telèfons d'hotels connectats, a telèfons de cines i teatres connectats, a telèfons de centres de la CAIB connectats i a telèfons
de centres escolars connectats, respectivament. 3081

AJ) A la pregunta RGE núm. 1050/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a tancament de Ràdio
Jove. 3082

AK) A la pregunta RGE núm. 1224/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a programació
inserció laboral dels menors infractors. 3082

AL) A la pregunta RGE núm. 1227/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a fundació
contra la violència de gènere. 3082

AM) A les preguntes RGE núm. 1229 i 1230/05, presentades per l'Hble Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando , relatives
a projectes de la Fundació Contra la Violència de Gènere i pressuposts de la Fundació Contra la Violència de Gènere. 3082

AN) A la pregunta RGE núm. 1231/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a organismes
adherits a la Fundació Contra la Violència de Gènere. 3082

AO) A la pregunta RGE núm. 1271/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a empreses que han
elaborat els pinsos. 3083

AP) A la pregunta RGE núm. 1444/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvenció a la fira organitzada
a Campanet. 3083

AQ) A la pregunta RGE núm. 1471/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a reunions del Consell Agrari.
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AR) A la pregunta RGE núm. 1474/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a empreses al Parc
Bit. 3083

AS) A la pregunta RGE núm. 1476/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a base de dades
Metadatos. 3083

AT) A la pregunta RGE núm. 1477/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a millores a la pàgina
web del Govern de les Illes Balears. 3083
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i regidors i/o batles. 3084

AX) A la pregunta RGE núm. 1488/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a doblers a l'Ajuntament
de Manacor. 3084
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de Ciutadella. 3084
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AZ) A la pregunta RGE núm. 1490/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a doblers a l'Ajuntament
de Sant Josep. 3085

BA) A la pregunta RGE núm. 1575/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a programa específic
d'un portal nàutic. 3085

BB) A la pregunta RGE núm. 1576/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a inversió en I+D+I.
3086

BC) A la pregunta RGE núm. 1656/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a "comitè de savis experts"
per substituir al Parlament. 3086

BD) A la pregunta RGE núm. 1657/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a irregularitats en el
concurs de la gestió indirecte del servei públic de televisió digital terrestre. 3086

BE) A la pregunta RGE núm. 1658/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a suspensió del concurs
d'adjudicació de la televisió digital terrestre. 3086

BF) A la pregunta RGE núm. 1883/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a directora general de
Presidència. 3086

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca davant la Comissió d'Economia, a tramitar pel procediment d'urgència (RGE núm.
3040/05). 3087

4. INFORMACIONS

A) Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials. 3087

B) Nomenament de personal eventual. 3087
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3039/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7209/04, relativa a
compliment de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives.
(Mesa de 13 d'abril del 2005).

Palma, a 13 d'abril 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.
7209/04, relativa a compliment de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears declara que els poders
públics han de fomentar les societats cooperatives i establir els
mitjans per facilitar l'accés dels treballadors a la propietat dels
mitjans de producció.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a presentar,
en tres mesos, un Pla director de foment de l'economia social
amb dotació de recursos humans i econòmics, donant
compliment a l'acord d'aquesta cambra, de 27 d'abril del 2004.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Reglament d'organització i funcionament
del registre de cooperatives de les illes de forma immediata, i
amb el dictamen previ de les associacions representatives de les
mateixes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir l'article 144 de la Llei 1/2003, de 29 de març,
de cooperatives de les Illes Balears, amb les mesures següents:

4.1. Creació d'un servei d'orientació específic per a
cooperatives.

4.2. Elaborar un pla d'ajuts, amb dotació econòmica
suficient, per a promoure la creació, la inversió empresarial
i la consolidació de cooperatives.

4.3 Adscripció d'una unitat administrativa responsable del
cooperativisme i l'economia social dintre de l'actual
estructura administrativa del Govern.

4.4. Establir mecanismes estables de coordinació amb les
altres conselleries pel compliment amb objectius màxims de
la llei.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir l'article 145.2 de la llei abans esmentada, amb
les accions següents:

5.1. Aprovar un contracte-programa amb les associacions
representatives de les cooperatives per al desenvolupament
de  formació contínua i ocupacional.

5.2. Incorporar als currículums dels cicles formatius de
formació professional coneixements sobre cooperativisme.

5.3. Introduir a l'assignatura de Formació i Ocupació
Laboral dels instituts de secundària unitats didàctiques
específiques per a l'ensenyament del cooperativisme com a
sortida laboral i productiva.

5.4. Establir acords amb la Universitat de les Illes Balears
per incorporar als plans d'estudi coneixements sobre
cooperativisme.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini de sis mesos, una proposta per
regular i legitimar la participació del sector cooperatiu i de
l'economia social a totes les meses i òrgans de diàleg social.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir la disposició addicional setena de la llei i
crear, en el termini d'un any, el Consell de Cooperatives de les
Illes Balears, com a òrgan assessor, consultiu i de participació.

Palma, a 8 d'abril del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2944/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a sou del gerent de la Fundació Illes
Balears per la Música. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 2945/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a sou del gerent del COFUC. (Mesa de
13 d'abril del 2005).

RGE núm. 2994/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ajudes per a projectes EQUAL. (Mesa
de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 2995/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pressupost per al programa EQUAL.
(Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 2996/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a convocatòria d'ajudes per a projectes
prevists per l'EQUAL. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 2997/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista, relativa a renúncia a la presentació de projectes
a la UAFSE. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 2998/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a programa EQUAL. (Mesa de 13 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2999/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pressupost de l'Institut Balear de la
Dona. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3000/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pressupost de la Conselleria de
Presidència i Esports. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3001/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a convocatòria d'ajudes per a projectes
prevists a l'EQUAL. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3002/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a renúncia de l'Institut de Qualitat
Turística a presentar projectes a la UAFSE. (Mesa de 13
d'abril del 2005).

RGE núm. 3003/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pressupost de l'Institut de Qualitat
Turística. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3004/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pressupost de la Conselleria de
Turisme. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3005/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a convocatòria d'ajudes per a projectes
prevists a l'EQUAL. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3034/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cursos coordinats per la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3035/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cursos coordinats per la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3036/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cursos coordinats per la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3037/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cursos coordinats per la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3042/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a adquisició de software de propietat. (Mesa de 13 d'abril del
2005).

RGE núm. 3043/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a manteniment del software de propietat. (Mesa de 13 d'abril
del 2005).

RGE núm. 3044/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació de televisió digital local. (Mesa de 13 d'abril del
2005).

RGE núm. 3045/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
"Canal Digital Eurregión". (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3046/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per
a IB3 dels drets d'imatge d'esportistes. (Mesa de 13 d'abril del
2005).

RGE núm. 3047/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió de
la comissió mixta del REB sobre fixos discontinus. (Mesa de 13
d'abril del 2005).

RGE núm. 3048/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borsí
d'interins. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3049/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
la inconstitucionalitat del borsí d'interins. (Mesa de 13 d'abril
del 2005).

RGE núm. 3050/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "2ona.
Descentralització". (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3051/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
separades consells-Parlament. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3052/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada
d'imposts. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3053/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
existent amb els bancs. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3054/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantatges en matèria fiscal per a professionals. (Mesa de 13
d'abril del 2005).

RGE núm. 3055/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió
de bons. (Mesa de 13 d'abril del 2005).
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RGE núm. 3056/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
d'imposts. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3057/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
del preu de la benzina. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3058/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantatges en matèria fiscal per a professionals. (Mesa de 13
d'abril del 2005).

RGE núm. 3059/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manual
d'identificació de la formiga argentina. (Mesa de 13 d'abril del
2005).

Palma, a 13 d'abril 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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quin és el sou del gerent de la Fundació Illes Balears per la
Música?

Palma, a 5 d'abril del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quin és el sou del gerent del COFUC?

Palma, a 5 d'abril del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no s'ha presentat la documentació a la Unió
Europea referent a ajudes per a projectes EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té la Conselleria de Treball i Formació pressupost propi per
poder dur a terme els projectes que no rebran subvenció de fons
europeus per no haver presentat la documentació a temps del
programa EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Treball i Formació dur a terme
programes propis o alguna convocatòria d'ajudes a entitats i/o
institucions per poder dur a terme els projectes que tenien
prevists realitzar amb les ajudes de la Unió Europea a través de
l'EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Què ha motivat que la Direcció General de Formació hagi
renunciat a presentar projectes a la UAFSE, pel programa
EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Per quins motius l'Institut Balear de la Dona no durà a terme
projectes del programa EQUAL de la Unió Europea?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Té l'Institut Balear de la Dona pressupost propi per poder
dur a terme els projectes que no rebran subvenció de fons
europeus del programa EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Té la Conselleria de Presidència i Esports pressupost per
poder dur a terme els projectes que no rebran subvenció de fons
europeus del programa EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Té previst la Conselleria de Presidència i Esports dur a
terme programes propis o alguna convocatòria d'ajudes a
entitats i/o institucions per poder dur a terme els projectes que

tenien previst realitzar amb les ajudes de la Unió Europea a
través del programa EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

Què ha motivat l'Institut de Qualitat Turística que hagi
renunciat a presentar projectes a la UAFSE, pel programa
EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té l'Institut de Qualitat Turística pressupost propi per poder
dur a terme els projectes que no rebran subvenció de fons
europeus del programa EQUAL?

Palma, a 7 d'abril 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 Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Té la Conselleria de Turisme pressupost propi per poder dur
a terme els projectes que no rebran subvenció de fons europeus
del programa EQUAL?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Té previst la Conselleria de Turisme dur a terme programes
propis o alguna convocatòria d'ajudes a entitats i/o institucions
per poder dur a terme els projectes que tenien previst realitzar
amb les ajudes de la Unió Europea a través del programa
EQUAL?

Palma, a 7 d'abril 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, el diputat
sotasignant formula a la Universitat de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants cursos ha coordinat o realitzat la Sra. Blanca Iglesias
de la Iglesia i quina titulació es va exigir a la Sra. Blanca
Iglesias de la Iglesia per coordinar-los?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'IBANAT la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quants cursos ha coordinat o realitzat la Sra. Blanca Iglesias
de la Iglesia i quina titulació es va exigir a la Sra. Blanca
Iglesias de la Iglesia per coordinar-los?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quants cursos ha coordinat o realitzat la Sra. Blanca Iglesias
de la Iglesia i quina titulació es va exigir a la Sra. Blanca
Iglesias de la Iglesa per coordinar-los?

Palma, a 8 d'abril 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 del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quants cursos ha coordinat o realitzat la Sra. Blanca Iglesias
de la Iglesia i quina titulació es va exigir a la Sra. Blanca
Iglesias de la Iglesa per coordinar-los?

Palma, a 8 d'abril 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quant ha pagat el Govern de les Illes Balears en l'adquisició
de software de propietat per a totes les institucions que depenen
del Govern durant els anys 2003 i 2004?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quant ha pagat el Govern de les Illes Balears en el
manteniment de propietat que té implantat a totes les
institucions que depenen del Govern durant els anys 2003 i
2004?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha rebut alguna resposta el Govern de les Illes Balears per
part del Ministeri d'Indústria en relació amb l'adjudicació de 28
canals de televisió digital local?
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Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost suposarà per a les arques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears l'establiment del "Canal Digital
Eurorregión"?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost ha tingut o tindrà per a IB3 l'assumpció dels drets
d'imatge dels esportistes i clubs de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la reunió
de la comissió mixta del REB sobre els treballadors fixos
discontinus?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre la
sentència que ha resolt que la convocatòria urgent del borsí

d'interins vulnerà la Constitució, impedint en condicions
d'igualtat l'accés a funcions públiques?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost total tindrà per a les arques de la comunitat
autònoma la sentència que ha declarat inconstitucional el borsí
d'interins convocada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa articular el Govern de les Illes Balears mesures
perquè els ajuntaments de les Illes Balears no quedin fora de la
"2ona. Descentralització", manifestada pel president del Govern
de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines raons té la vicepresidenta del Govern de les Illes
Balears per rebutjar llistes separades per als consells i el
Parlament quan no és necessari que un conseller d'un consell
sigui incompatible amb la condició de diputat autonòmic?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa complir el Govern de les Illes Balears la seva promesa
electoral de no pujar els imposts?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears el fet
que els doblers que deu als bancs sigui de més de 1.100 milions
l'any 2005 duplicant el deute existent a l'any 2003?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins sectors professionals han de disposar d'avantatges en
matèria fiscal segons el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina fase es troba l'actuació anunciada fa mesos pel
Govern de les Illes Balears de l'emissió de bons per cobrir el
deute?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears que la
presidenta de la formació política sòcia de la seva, manifesta
que "l'augment de l'impost sobre hidrocarburs és una
injustícia"?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb les
manifestacions de la Confederació d'Associacions Empresarials
de Balears (CAEB) sobre que l'augment del preu de la benzina
perjudicarà a tots els sectors econòmics?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha exigit formalment el Govern central al Govern de les
Illes Balears que pugi l'impost de benzines per poder aprovar el
pla de sanejament presentat per la Conselleria d'Hisenda?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost i a quantes persones ha arribat el manual
d'Identificació de la Formiga Argentina, editat pel Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 8 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3172/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pujada d'imposts. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3173/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presentació
del Pla d'equilibri econòmic i financer. (Mesa de 13 d'abril del
2005).

RGE núm. 3174/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a endeutament provocat pel Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3175/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació per l'impost sobre successions. (Mesa de 13 d'abril
del 2005).

RGE núm. 3182/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del procés d'adscripció a centres educatius. (Mesa
de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3183/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche
i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
de l'impost sobre hidrocarburs. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3184/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del consorci per a la recuperació de la fauna de les
Illes Balears. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3185/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per tal de fomentar l'ús de l'energia solar. (Mesa de
13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3186/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
efectes de la nova llei d'educació sobre el sistema educatiu de
les Illes Balears. (Mesa de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3187/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per fomentar el turisme de la tercera edat. (Mesa de
13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3188/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a balança fiscal de les Illes Balears. (Mesa de 13
d'abril del 2005).

Palma, a 13 d'abril 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 l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Considera l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació que és un engany per als ciutadans de les Illes Balears
la pujada d'imposts que està realitzant el seu govern malgrat les
promeses electorals de reduir-los?

Palma, a 12 d'abril del 2005.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 a l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan faltava a la veritat l'Hble. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació quan deia que la presentació del Pla
d'equilibri econòmic i financer era voluntària o quan deia que
era obligatòria?

Palma, a 12 d'abril del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Considera el Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
que és un engany per als ciutadans de les Illes Balears
l'endeutament que ha provocat el seu govern malgrat les
promeses electorals en contra de l'esmentat endeutament?

Palma, a 12 d'abril del 2005.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quantes defuncions més s'han de produir a les Illes Balears
entre 2006 i 2008 per, baixant la base imposable de l'impost
sobre successions, augmentar la recaptació en 7 milions d'euros
en tres exercicis pressupostaris?

Palma, a 12 d'abril del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura respecte
del procés d'adscripció als centres una volta publicades les
llistes corresponents?

Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot informar el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
si durant el darrer any ha pujat l'impost sobre hidrocarburs?

Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Eduardo Puche i Castillejo.

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

Com valora el conseller de Medi Ambient les actuacions que
du a terme el Consorci per a la recuperació de la fauna de les
Illes Balears?

Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions du a terme la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia en matèria de foment de l'ús de l'energia
solar?

Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com creu el conseller d'Educació i Cultura que pot afectar
el sistema educatiu de les Illes Balears la nova llei de l'educació
que està elaborant o tramitant el Govern de l'Estat?

Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions s'estan impulsant des de la Conselleria de
Turisme per tal d'afavorir el turisme de tercera edat?

Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin criteri ha utilitzat el Govern de les Illes Balears per al
càlcul de la balança fiscal de les Illes Balears?

Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2941/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a aportació de les Illes Balears a l'Estat, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13
d'abril del 2005).

RGE núm. 2942/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a metodologia de càlcul de la balança fiscal, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 2943/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a resultat de l'estudi sobre la balança fiscal, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 13 d'abril del 2005).

RGE núm. 3006/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pluralitat
política i social de la nostra comunitat a IB3, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 7 d'abril del 2005).

RGE núm. 3007/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a periodistes
contractats per IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, de 7 d'abril del 2005).

RGE núm. 3008/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nivell d'audiència considerat satisfactori, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 7 d'abril del
2005).

RGE núm. 3009/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dimissió en relació als nivells d'audiència d'IB3, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 7 d'abril del 2005).

RGE núm. 3011/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats de l'enquesta ciutadana, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 7 d'abril del
2005).

RGE núm. 3012/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'elecció del president del Consell d'Administració de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 7 d'abril del
2005).

RGE núm. 3013/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució
aprovada pel PSOE de Menorca en relació a la Radiotelevisió
autonòmica, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, de 7 d'abril del 2005).

RGE núm. 3014/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denúncies que conté la resolució aprovada pel PSOE de
Menorca, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, de 7 d'abril del 2005).

RGE núm. 3015/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exigències que conté la resolució aprovada pel PSOE de
Menorca en relació amb la ràdio i televisió autonòmiques, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 7 d'abril del 2005).

RGE núm. 3016/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assessorament lingüístic per a IB3 ràdio i IB3 televisió, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 7 d'abril del 2005).

Palma, a 13 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin percentatge del PIB de Balears suposa l'aportació neta
de les Illes Balears a l'Estat espanyol i quina hauria de ser,
segons el Govern, l'aportació màxima de les Illes Balears?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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'Hisenda i Pressuposts.

Quina metodologia ha utilitzat el Govern de les Illes Balears
per al càlcul de la balança fiscal de les Illes Balears?

Palma, a 4 d'abril 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'Hisenda i Pressuposts.

Quin resultat ha donat, en ingressos i despeses, l'estudi sobre
la balança fiscal de les Illes Balears realitzat pel Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 4 d'abril 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, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Creu la Sra. Directora de la RTVIB que les emissions de la
ràdio IB3 recullen la pluralitat política i social de la nostra
comunitat?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Va manifestar la Sra. Directora de l'ens públic RTVIB en
una entrevista al diari d'Internet Periodistadigital que hi ha
periodistes contractats per IB3 que provenen de mitjans que no
tenen les simpaties del president Matas?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quin és el nivell d'audiència que se considerarà satisfactori,
aproximadament, el març del 2006, pel qual no es consideri que
el projecte d'IB3 no ha resultat un fracàs?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El diputat:
Antoni Josep 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 a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Presentarà la seva dimissió la Sra. Directora General d'IB3
en cas que no s'assoleixin nivells d'audiència superiors als que
es poden considerar un fracàs?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El diputat:
Antoni Josep 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, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quins són els resultats de l'enquesta ciutadana realitzada
dins el pla de posada en marxa de la ràdio i televisió
autonòmiques?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Amb quins criteris s'ha adoptat el sistema d'elecció del
president del Consell d'Administració de l'Ens Públic de Ràdio
i Televisió de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Coneix la directora general el contingut d'una resolució que
ha aprovat el PSOE de Menorca en relació a la posada en marxa
de la ràdio i televisió autonòmiques?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

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 a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina opinió li mereixen a la directora general les
"denúncies" que es contenen a la resolució que ha aprovat el
PSOE de Menorca en relació a la posada en marxa de la ràdio
i televisió autonòmiques?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina opinió li mereixen a la directora general les
"exigències" que es contenen a la resolució que ha aprovat el
PSOE de Menorca en relació a la posada en marxa de la ràdio
i televisió autonòmiques?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

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 directora general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quines mesures ha adoptat l'ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears en matèria d'assessorament lingüístic per a les
emissions d'IB3 Ràdio i IB3 Televisió?

Palma, a 7 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2988/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conversió del banc de llet materna en servei sanitari
de referència per a tota Espanya. (Mesa de 13 d'abril del
2005).

RGE núm. 3018/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació del port de Formentera. (Mesa de 13
d'abril del 2005).

Palma, a 13 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

La nostra comunitat autònoma disposa des de l’any 2001
d’un Banc de Llet Materna, depenent del Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears, que és l’únic existent a tota Espanya i que
pot desenvolupar una important tasca social i assistencial amb
l’alletament matern de nadons baix de pes (menys d’un
quilogram).

També és necessari ampliar el servei a altres grups de
nadons que necessiten d’una llet materna de qualitat i amb totes
les garanties sanitàries -com n’és el cas dels nadons nascuts de
mares amb VIH- el que obliga a ampliar la xarxa d’atenció i, en
conseqüència, a disposar de més recursos que assegurin una
atenció adequada i de qualitat.

Atès que a tota Espanya no hi ha cap altre banc de llet
materna com el de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
donada la importància d’aquest servei i de l’atenció duta als
nadons baixos de pes a la unitat de Son Dureta (de la qual es
podrien beneficiar també nadons de la resta d’Espanya), es fa
necessària la reconversió del nostre Banc de Llet Materna en un
Servei de Referència Estatal que sigui finançat pel Ministeri de
Sanitat.

Atesos els principis d’igualtat, equitat i solidaritat que
regeixen el Sistema Nacional de Salut i que pretén donar el
mateix servei sanitari a tots els ciutadans amb independència del
territori on es troben.

Atès que la llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut, la qual inclou les Illes Balears i les Canàries com a zones
estratègiques sanitàries, permet que aquest servei sigui finançat
pel Ministeri de Salut.

Atès el benefici indubtable que significa l’alletament
matern, especialment per a infants que tenen el sistema
immunològic en precari.

El Grup Popular en el Parlament presenta la següent
Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a solAlicitar del Ministeri de Sanitat que el servei
actual del Banc de Llet Materna, així com tots els serveis que
pugui oferir en el futur, siguin declarats Servei Sanitari de
Referència, d’acord amb el que disposa la Llei de cohesió i
qualitat del Sistema Nacional de Salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir que el cost total del Banc de Llet Materna
reconvertit en Servei Sanitari de Referència sigui finançat pel
Ministeri de Sanitat de forma que la repercussió econòmica no
dificulti el seu desenvolupament.

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Atès que el trànsit al port de Formentera ha augmentat
considerablement durant els darrers anys, no només amb Eivissa
sinó també amb la península.

Atès que el port de Formentera és l'única via d'entrada a
l'illa, tant de persones com de mercaderies.

Atès que avui en dia el trànsit marítim de passatgers
comparteix el mateix espai que el de mercaderies, creant
situacions complicades, i en ocasions perilloses, pels usuaris i
passatgers.

Atès que dins el mateix espai d'aigua dins el port
coexisteixen els vaixells de línies regulars i els particulars que
van als dos ports esportius existents dins el port.

Atès que totes les administracions locals des de fa anys han
reclamat que s'ordeni el port tant a terra com dins l'aigua i tota
vegada que s'han fet algunes accions puntuals com ara el
balitzat del canal d'entrada al port i s'han elaborat avantprojectes
de possibles ampliacions.

Atès que el port de Formentera es troba enclavat dins el Parc
Natural de Ses Salines on es va fer constar en la cartografia una
àrea d'influència d'aquest per tal de fer futures accions, com per
exemple, ampliacions.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a ampliar el port de Formentera dins els propers dos anys, tant
pel que fa a les seves instalAlacions a terra com pel que fa a
l'espai disponible dins el mar (mirall d'aigua) respectant sempre
els criteris mediambientals més adequats atès la seva particular
ubicació.

2. Així mateix, i a la vegada que s'amplia el port, el Parlament
de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a dur a terme
una reordenació dels usos i funcionament per tal de garantir la
seguretat de tots els usuaris i millorar la seva efectivitat.

Palma, a 7 d'abril del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2950/05, del Grup Parlamentari Popular
relativa a acreditació per accedir a la bonificació dels
passatges marítims, amb solAlicitud de tramitació davant la
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Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 13 d'abril del
2005).

Palma, a 13 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

El Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es
regula la bonificació de les tarifes dels serveis regulars de
transport aeri i marítim per als residents a les comunitats
autònomes de Canàries, Illes Balears i les ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla, determina en el capítol III, article 10.3 que
“como requisito previo a la expedición del billete, el empleado
de la empresa naviera o de la agencia deberá recabar de los
interesados la presentación de la fotocopia del DNI o de la
tarjeta de residencia o bien, en su caso, del certificado de
residencia en vigor, así como del original de dichos
documentos, con el fin de comprobar su coincidencia con las
fotocopias presentadas”.

Això que s’assenyala no es contempla en relació amb
l’emissió del bitllet aeri.

Amb independència del que s’ha esmentat abans, aquesta
condició origina una gran dificultat als passatgers que es veuen
obligats a adquirir el seu passatge en dies festius o hores a les
que es pràcticament impossible realitzar les fotocòpies per
trobar-se els comerços o establiments dedicats a aquesta tasca
tancats; la qual cosa agreuja la situació, sobretot d’aquells
passatgers que no tenen un nivell adquisitiu alt.

En aquest sentit, el Grup Popular en el Parlament presenta
la següent

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar el que disposa l’article 10.3 del Reial Decret
1316/2001, amb la finalitat que es procedeixi a una nova
redacció del mateix en la qual quedi constància que serà
suficient només la presentació del DNI, targeta de residència, o
certificat de residència, per emetre el passatge marítim amb la
corresponent bonificació com a residents a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 239/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a aportació a les
víctimes del tsunami. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del
2005).

L'aportació que ha fet el Govern de les Illes Balears ha estat
de 150.000 euros.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A les preguntes RGE núm. 240/05 i 241/05, presentades per
l'Hble Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relatives a
partides pressupostàries d'aportació a les víctimes del tsunami
i a entitats receptores de les ajudes pel tsunami,
respectivament. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

Ajudes de 37.500 euros a la Fundación Vicente Ferrer i de
37.500 euros a Médicos del Mundo. S'han carregat a la partida
23401/134A01/48000.00 dels pressuposts del 2005.

Ajudes de 37.500 euros a Creu Roja Balears i de 37.500
euros a Unicef. S'han carregat a la partida
23401/134A01/78000.00 dels pressuposts del 2005.

Palma, 6 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 252/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost
per al desenvolupament del consorci "La Gola". (BOPIB núm.
71 de 28 de gener del 2005).

De l'any 2004 no hi ha pressupost destinat a desenvolupar el
consorci de "La Gola".

Palma, 25 de febrer del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Joan Font i Barceló.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 254/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a neteja de
torrents. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

Aquesta pregunta es va formular anteriorment amb RGE
núm. 8877/04, i es va respondre ajuntant informes i ubicació en
plànol de les actuacions executades per l'IBANAT amb el
contracte de "Conservación de tramos específicos de la red
hidrológica de las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza" de l'any
2004.
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Palma, 10 de març del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Joan Font i Barceló.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 272/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost
i partida pressupostària per a les agendes 21. (BOPIB núm. 71
de 28 de gener del 2005).

El pressupost i la partida pressupostària concreta destinats
en l'exercici 2004 a les agendes locals 21 dels ajuntaments de
les Illes Balears varen ser:

- Pressupost: 240.000 euros.
- Partida pressupostària: 76000.

Palma, 21 de febrer del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Joan Font i Barceló.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 274/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures
per reduir els residus a la mar. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener
del 2005).

En relació amb les mesures que durà a terme la Conselleria
de Medi Ambient per evitar l'acumulació de residus a la mar, es
relacionen a continuació les més significatives:

1. Mesures de vigilància.
La Conselleria de Medi Ambient té una permanent

vigilància sobre el litoral a través d'agents de medi ambient,
zeladors i personal de parcs, de manera que es pugui prevenir i,
si n'és el cas, denunciar tota acció que impliqui un abocament de
qualsevol tipus que pugui suposar una contaminació de les
aigües costaneres.

2. Mesures de control d'abocaments de residus líquids.
S'està duent a terme, des de l'any passat, una revisió

completa de l'inventari d'abocaments, actualitzant i completant
el que es va fer l'any 2006, disposant llavors d'una completa
documentació, informatitzada i audiovisual, dels abocaments a
la mar de tota la costa de les Illes Balears, amb especificació del
tipus d'abocament, situació geogràfica, estat de conservació,
autoritzacions i font emissora, tant per a conduccions
d'abocament com per a emissaris.

D'altra banda l'IBASAN està duent a terme la inspecció,
regularització i construcció de 20 emissaris corresponents a
diferents estacions depuradores, la gestió de les quals
desenvolupa.

3. Mesures d'eliminació de residus sòlids.
L'any 2004 es va començar a realitzar una campanya de

recollida de residus flotants en el litoral al llarg de la temporada
d'estiu. Concretament un equip de 15 embarcacions
especialitzades i un avió de reconeixement i suport han fet feina
en aquest sentit, en un projecte conjunt amb la Conselleria de
Turisme que, a la vegada, va finançar 21 embarcacions de mida
menor. Tot aquest conjunt d'activitats es va centralitzar en un

centre de control dotat de sofisticats equips informàtics i de
comunicacions.

Com a resultat de l'esmentada campanya s'han recollit un
total de 137.525 quilos de residus flotants a Mallorca, 51.446
quilos a Menorca, 29.333 quilos a Eivissa i 13.221 quilos a
Formentera.

Enguany està prevista la continuació d'aquesta campanya i
està en fase d'estudi avançat la posada en marxa d'una altra per
a la recollida de residus dels fons marins pròxims a la costa.

4. Altres actuacions.
L'1 d'agost del 2004 es va firmar un conveni entre la

Conselleria de Medi Ambient i el Consell Superior
d'Investigacions Científiques per a l'avaluació i el monitoratge
de la qualitat de les aigües costaneres de Balears, la finalitat del
qual és la de cobrir les llacunes existents en el coneixement de
l'evolució dels residus flotants i la proliferació de microalgues
en les nostres costes. El conveni, que finalitza l'any 2006,
permetrà conèixer la situació actual i les mesures més adients
per al millor tractament dels residus.

Per altra banda, en compliment de la directiva marc de
l'aigua i de la seva transposició a la legislació espanyola, s'està
dissenyant la caracterització de les masses d'aigües costaneres
de Balears, l'estudi de les pressions i els impactes, i l'avaluació
econòmica i ambiental del manteniment de les condicions de
qualitat.
 

Palma, 25 de febrer del 2005.
El cap de Servei de Litoral:
José María González i Ortea.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 275/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aigua
depurada per a agricultura, actuacions. (BOPIB núm. 71 de 28
de gener del 2005).

Amb data 10 de desembre del 2004 es va signar un protocol
general de colAlaboració entre la Conselleria d'Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears i l'Institut Balear de
Sanejament (IBASAN) sobre la utilització d'aigües residuals
depurades per a reg agrícola.

D'aquest protocol general està previst que es concretin, a
través dels oportuns convenis de colAlaboració, les obligacions
que hauran d'assumir cada una de les parts i el seu finançament.

Palma, 28 de febrer del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Joan Font i Barceló.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 285/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a targeta
bàsica. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

D'acord amb les dades facilitades per la Unitat de Gestió
Econòmica de la Conselleria de Presidència i Esports, el
romanent d'euros de la targeta bàsica de l'any 2004 ha estat de
241.941,68 euros.
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Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 286/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a EURAM.
(BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

El Govern de les Illes Balears està analitzant aquestes
iniciatives dins la seva política de cooperació i colAlaboració
amb altres comunitats autònomes, sempre que es respecti la
igualtat de totes i es tracti de qüestions que beneficiïn els
nostres ciutadans. Ara bé, dins aquesta política prioritzarem les
més beneficioses per als interessos de les Illes Balears, com
passa, per exemple, amb l'Euroregió.

Palma, 10 de març del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 287/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a mesures
socials addicionals. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

L'única acció social que du a terme la Conselleria de
Presidència i Esports a la qual pot influir l'augment o la
disminució del salari mínim és a la renda mínim d'inserció,
publicada al BOIB núm. 35, d'1 de març del 2005, per la qual es
publica l'actualització de la prestació econòmica bàsica, les
prestacions addicionals per a altres membres del nucli familiar,
el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la
renda mínima d'inserció.

Palma, 14 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 294/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a serveis
de turisme a Eivissa. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del
2005).

Al Consell Insular d'Eivissa i Formentera no hi ha cap servei
específic vinculat a la Conselleria de Turisme.

Palma, 18 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 380/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de
Joan Crespí. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

Està previst que es disposi del centre a finals de l'any 2006
o principis de l'any 2007.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 381/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre per
a afectats d'Alzheimer. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del
2005).

Està previst que es disposi del centre a finals de l'any 2006
o principis de l'any 2007.

El centre estarà ubicat a Sa Vinya de Son Llebre.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 382/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre per
a discapacitats físics a Menorca. (BOPIB núm. 71 de 28 de
gener del 2005).

Està previst que es disposi del centre a finals de l'any 2006
o principis de l'any 2007.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A les preguntes RGE núm. 383/05 i 384/05, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a
centre per a discapacitats físics a Santa Eulàlia d'Eivissa i a
centre per a discapacitats físics a Sant Antoni d'Eivissa,
respectivament. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

D'acord amb el conveni firmat entre el Ministeri de Treball
i Afers Socials a través de l'IMSERSO i el Govern de les Illes
Balears, no està previst construir cap centre per a discapacitats
físics als municipis de Santa Eulàlia i Sant Antoni de l'illa
d'Eivissa.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 385/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de



3076 BOPIB núm. 82 - 15 d'abril del 2005 

Formentera per a discapacitats i afectats d'Alzheimer. (BOPIB
núm. 71 de 28 de gener del 2005).

A l'illa de Formentera està prevista la construcció d'un
centre de dia de tractament especialitzat per a  persones
afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres demències, amb
una capacitat per a 30 usuaris, i un centre de tractament
especialitzat per a malalts mentals i discapacitats, igualment
amb una capacitat de 30 usuaris (15 places per a persones amb
discapacitat i 15 places per a persones amb malaltia mental).

Per a la dotació del personal necessari per al correcte
funcionament de cadascun dels centres, s'atendrà a allò disposat
en el Decret 123/2001, de 19 d'octubre, de definició i regulació
de les condicions mínimes d'obertura i funcionament dels
centres i serveis per a persones majors, tant públics com privats,
situats en el territori de les Illes Balears.

Està previst que el termini d'execució de les obres sigui
aproximadament d'un any. Una vegada finalitzades les obres es
procedirà al seu equipament i a la selecció del personal
necessari, i es considera que podrà entrar en funcionament a
finals de l'any 2006 o a principis de l'any 2007.

La inversió total prevista per als centres de l'illa de
Formentera ascendeix a la quantitat de 2.781.880 euros, i la
inversió prevista per a cadascun dels centres és d'1.390.940
euros.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 531/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a pla integral
d'atenció a la immigració de les Illes Balears 2005-2009.
(BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

El nou pla d'immigració està en fase de redacció, ja que té
en compte la reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener,
sobre els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social, aprovada el 20 de novembre del 2003, i el nou
reglament que sobre la llei ha aprovat el Govern de l'Estat i ha
estat publicat al BOE de dia 7 de gener del 2005.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 532/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a avaluació final
del pla integral d'atenció a la immigració de les Illes Balears
2005-2009. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

L'avaluació del Pla integral d'atenció a la immigració 2001-
2004 està en fase de recollida de dades de totes les actuacions
duites a terme pels diferents organismes implicats.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 564/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a criteris
per a la convocatòria per a projectes de cooperació promoguts
per les Cases Balears. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

Les Cases Balears a l'exterior han estat considerades sempre
agents de cooperació per al desenvolupament. Així, les distintes
convocatòries de subvencions des del 1996 han recollit la
possibilitat que les Cases Balears presentin projectes.

Com exemple del passat més recent, previ a una
convocatòria específica, la Casa Balear de Cuba rebé l'any 2002
ajuts per valor de 45.981 euros per a l'execució de tres projectes
a la zona de Batabanó, promoguts per l'Assemblea del Poder
Popular d'Havana província.

La convocatòria específica de subvencions ve a donar
rellevància al paper que ja tenien les Cases Balears a les
anteriors convocatòries, i té com a criteris principals donar
protagonisme a les comunitats balears a l'exterior en temes de
solidaritat, i també reconèixer que són entitats coneixedores de
la realitat social i econòmica dels llocs on s'ubiquen.

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 565/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a elements
per determinar la despesa en projectes de les Cases Balears a
l'estranger. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

La determinació de la despesa de la convocatòria de Cases
Balears es basa en les dades contrastades l'any 2004 d'execució
de la convocatòria d'iguals característiques. En el citat exercici
el crèdit disponible va ser de 300.000 euros, dels quals 120.000
s'assignaven a la partida 49000.00 i 180.000 euros a la partida
79000.00.

D'acord amb aquest crèdit, es concediren ajudes per valor de
276.422,50 euros sobre un total de 447.921,17 euros solAlicitats.

Les comunitats balears podien demanar un màxim de dos
projectes per valor inferior als 40.000 euros. Per a l'any 2005
s'ha repetit la mateixa fórmula, que s'ajusta a la dinàmica de
l'anterior exercici. 

S'ha de destacar que sobre el conjunt de recursos de
transferències a tercers de la Direcció General de Cooperació
l'any 2005, 11.524.132 milions d'euros, la quantia dedicada a
Cases Balears representa el 2,6% del total

Palma, 3 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
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Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 567/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
composició de la comissió de la vigilància i el control de
substàncies de residus animals. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer
del 2005).

La comissió de coordinació de la vigilància i el control de
determinades substàncies, dels residus animals i dels seus
productes a l'àmbit de la CAIB està composta per:

- Antonio Pallicer Orzáez, director general de Salut Pública
i Participació.

- Gaspar Oliver Juan, director general d'Agricultura.
- Francisca González Porcel, cap de departament de Sanitat.
- Jesús Martínez Sánchez, cap de servei de Seguretat

Alimentària de la Conselleria de Salut i Consum.
- Begoña Sagardia Redondo, cap de servei de laboratori de

la Conselleria de Salut i Consum.
- Antonio García Roca, gerent de l'Institut de Biologia

Animal de Balears SA, adscrit a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.

- Antoni Duran Blasco, cap de departament d'Agricultura i
Ramaderia de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

- Maria José Pourtau Fernández-Segade, cap de servei de
Ramaderia.

- Margalida Buades Feliu, representant de la CAIB a la
comissió nacional de coordinació de la investigació i el control
de residus o substàncies en animals vius i els seus productes.

Palma, 22 de febrer del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 568/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a funcions
i objectius de la comissió de la vigilància i el control de
substàncies de residus animals. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer
del 2005).

Les funcions de la comissió de la vigilància i el control de
substàncies de residus animals són les següents:

1. Coordinar les actuacions de les institucions encarregades de
realitzar els controls i la vigilància dels diferents residus en els
animals i els seus productes.

2. Avaluar l'execució dels plans de vigilància anuals.

3. Coordinar el procediment d'actuació davant la sospita o
confirmació de tractaments ilAlegals.

4. Recopilar totes les dades obtingudes de les actuacions de
vigilància i control realitzades.

5. Establir els procediments i les formes d'informació amb altres
administracions, organismes i parts interessades en la matèria.

6. Mantenir informada la comissió nacional de coordinació de
la investigació i el control de residus o substàncies en animals
vius i els seus productes de les actuacions realitzades a l'àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 22 de febrer del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 569/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a data
d'inici de la tasca de la comissió de la vigilància i el control de
substàncies de residus animals. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer
del 2005).

La comissió de coordinació de la vigilància i el control de
determinades substàncies, dels seus residus en animals i dels
seus productes va iniciar aquesta tasca el dia 7 de febrer del
2005.

Palma, 22 de febrer del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 572/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a consell
d'administració de l'empresa INESTUR. (BOPIB núm. 72 de 4
de febrer del 2005).

Tal com disposa l'article 6 del Decret 5/2004, de 23 de
gener, pel qual es crea i es regula l'Institut d'Estratègia Turística
de les Illes Balears, el consell d'administració està "...integrat
pel president/a de l'Institut, que el presideix; el director/a
general competent en matèria d'ordenació i planificació turística
com a vicepresident; els vocals que s'assenyalen en el punt
següent i el secretari/ària del consell d'administració, càrrec que
serà exercitat per la persona que designi el president/a de
l'Institut, amb veu però sense vot. Els caps d'àrea podran
assistir-hi amb veu però sense vot.

2.- Els vocals són els següents:
- El secretari/ària general de la conselleria competent en

matèria de turisme.
- El director/a general competent en matèria de promoció

turística.
- Un representant de la Presidència del Govern designat pel

president/a del Govern de les Illes Balears.
- Un representant de la conselleria competent en matèria

d'economia designat pel conseller/a d'aquesta.
- Un representant de la conselleria competent en matèria de

funció pública designat pel conseller/a d'aquesta.
- Un representant de l'Advocacia de la comunitat autònoma

de les Illes Balears designat pel director/a de l'Advocacia.
- El director/a gerent de l'Institut."

El president/a de l'Institut, d'acord amb l'article 4 del Decret
5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula l'Institut
d'Estratègia Turística de les Illes Balears, és el titular de la
conselleria competent en matèria de turisme. D'acord amb el
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Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el  nomenament dels membres del Govern
de les Illes Balears, el conseller de Turisme és Joan Flaquer
Riutort.

El vicepresident/a és el director general competent en
matèria d'ordenació i planificació turística. D'acord amb el
Decret 66/2003, de 2 de juliol, pel qual es disposa el
nomenament del director general d'Ordenació Turística de la
Conselleria de Turisme, el director general d'Ordenació
Turística és José Aloy Pons.

El secretari/ària del conseller d'administració és Fernando
Morell Pou.

Els vocals són:
- El secretari/ària general de la conselleria competent en

matèria de turisme. D'acord amb el Decret 62/2003, de 2 de
juliol, pel qual es disposa el nomenament dels secretaris
generals de cada conselleria, el secretari general de la
Conselleria de Turisme és Javier Cases Bergón.

- El director/a general competent en matèria de promoció
turística. D'acord amb el Decret 71/2003, de 2 de juliol, és
Eduardo Gamero Mir, director general de Coordinació Turística
de la Conselleria de Turisme.

- La representant de la Presidència del Govern és Jane King
Gràcia.

- El representant de la conselleria en matèria de funció
pública és Miguel Barceló Llompart.

- El representant de l'Advocacia de la comunitat autònoma
de les Illes Balears és José Ramón Ahicart Sanjosé.

- El director gerent de l'Institut és Carlos Pizá Alabern.

Palma, 17 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 573/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a objectius
i finalitats de l'empresa INESTUR. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).

Mitjançant el Decret 5/2004, de 23 de gener, es creà i regulà
l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears.

A l'apartat 2 de l'article 2 de l'esmentat decret s'estableix que
per al compliment de la finalitat institucional l'Institut
desenvolupa les seves activitats i s'organitza en tres àrees:

- Qualitat turística, IQT.
- Recerca i tecnologies turístiques, CITTIB.
- Inversions per a la millora de l'entorn turístic, IMET.

L'apartat 3 de l'esmentat article recull les finalitats de l'àrea
d'inversions per a la millora de l'entorn turístic, que són:

a) La realització de projectes, activitats i actuacions
destinades a la millora de l'entorn turístic i, en particular, a la
remodelació i rehabilitació de zones turístiques.

b) La projecció, construcció, conservació, explotació i
promoció, per si mateixa i mitjançant terceres persones,
d'infraestructures destinades a la millora de l'entorn turístic.

c) El desenvolupament i l'execució d'actuacions de
reutilització i esponjament de zones turístiques, per mitjà dels

instruments prevists en la normativa vigent en matèria
d'ordenació del territori.

d) L'adquisició, per qualsevol forma prevista en dret, de béns
patrimonials.

e) Qualsevol altra activitat destinada a la millora de l'entorn
turístic.

L'apartat 4 de l'article 2 estableix les finalitats de l'Àrea de
qualitat turística, que són:

a) El desenvolupament de programes, sistemes i plans de
qualitat referits al sector turístic, desprès de l'estudi previ de les
conjuntures, per mitjà de les anàlisis de qualitat.

b) La formació i l'assessorament de personal que, de manera
directa o indirecta, desenvolupa funcions relatives a processos
de qualitat turística.

c) La promoció de l'associacionisme com a mitjà per
impulsar el desenvolupament i la implantació de la qualitat en
els productes turístics.

d) L'atorgament dels distintius de qualitat IQT.
e) La comercialització i la promoció dels productes i serveis

de l'IQT.
f) La gestió i l'impuls dels sistemes telemàtics com a eina

imprescindible d'implantació de qualitat en els productes
turístics.

g) Qualsevol altra finalitat que contribueixi a la millora i la
implantació de la qualitat en els productes turístics, a més de la
millora dels seus sistemes de gestió.

L'apartat 5 de l'esmentat article 2 estableix les finalitats de
l'Àrea de recerca i tecnologies turístiques, que són:

a) L'atorgament i l'establiment d'un sistema integral
d'informació turística que permeti el coneixement, el seguiment
i l'anàlisi dels fluxos turístics.

b) L'organització i l'establiment d'un sistema integral de
documentació.

c) El disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística,
d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats.

d) La informació estadística.
e) La investigació, el desenvolupament, l'estudi i la

implantació de les tecnologies que hi ha a la indústria turística
i el foment de les esmentades activitats.

f) La publicació, distribució, difusió i explotació comercial
de tots els estudis, els informes, les investigacions, les dades o
els recursos que consideri d'utilitat per a la indústria turística en
general.

g) La proposició, el disseny o l'execució de qualsevol altra
activitat d'estudi, innovació i investigació que contribueixi a un
millor coneixement o desenvolupament del sector turístic per a
la més adequada promoció d'aquest.

Palma, 18 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 580/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
quanties i conceptes de les transferències de capital i
transferències corrents al Consell d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Us tramet, adjunta, la relació dels reconeixements
d'obligacions i proposta de pagament que figuren
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comptabilitzats en l'exercici 2004 a càrrec de la secció 12,
Conselleria de Turisme; secció 15, Conselleria de Medi
Ambient; secció 17, Conselleria d'Obres Públiques i Habitatge;
secció 75, IBAS; centre gestor 23501, Direcció General de
Planificació i Ordre; centre gestor 14801, Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions; i centre gestor 14901, Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació,
que entenem que poden ser a les quals es refereix la pregunta
quan esmenta matèries concretes.

Palma, 2 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís A. Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 593/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a augment de població
a les Illes Balears. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Les fonts que es poden utilitzar per establir quin és
l'augment experimentat per la població de les Illes Balears són
dues:

- La que prové del  padró municipal d'habitants.
- La que prové de les projeccions de població que l'Institut

Nacional d'Estadística calcula a partir de les dades obtingudes
en els cens de població.

El padró municipal és el registre administratiu on tenen
constància els veïnats del municipi. La seva formació, el
manteniment, la revisió i la custòdia corresponen als
ajuntaments, i de la seva actualització s'obté la revisió del padró
municipal amb referència a l'1 de gener de cada any. Les seves
xifres són oficials i es publiquen anualment, a partir de la
reforma legal del 1996, en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Tradicionalment, les xifres que contenien els padrons, com
que obeïen a altres finalitats diferents que la de la
comptabilització de la població, mancaven de la suficient
qualitat. Amb la incorporació dels mitjans informàtics a la seva
gestió i la reforma de part de la normativa legal que la regulava,
a partir del 1996 s'inicia un nou període en el qual s'intenta
millorar la seva gestió.

Els cens són operacions de recompte de la població que es
duen a terme cada deu anys, l'objectiu essencial dels quals és el
coneixement de les característiques de la població. La seva
realització correspon a l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de
vegades amb la colAlaboració dels òrgans estadístics de les
comunitats autònomes, les xifres dels quals no tenen la
consideració d'oficials. No obstant això, la qualitat de les seves
dades, de moment, es considera superior a l'oferta pels padrons,
motiu pel qual l'INE pren com a punt de partida per realitzar els
càlculs de les seves projeccions de la població les xifres
proporcionades pels cens.

D'acord amb això, el resultat de les projeccions, a més
d'estar condicionat per la metodologia que s'aplica, està
totalment condicionat per la dada de partida i per les hipòtesis
que s'estableixin.

Per altra banda són dues fonts diferents, els resultats de les
quals obeeixen a objectius diferents: les dades del padró són
xifres oficials de caràcter administratiu i les de les projeccions
són xifres de població que s'apropen a la realitat en tant que es
compleixin les hipòtesis que s'estableixin per realitzar els
càlculs.

Els creixements de població que proporciona el padró i els
que proporciona la projecció de l'INE, en base al cens 1991,
mantenen diferències notables, tant per al cas nacional com per
al de la nostra pròpia comunitat autònoma, encara que les dues
fonts marquin el fort creixement de Balears per damunt de la
mitjana per al període 2000-2004 en 6 punts percentuals.
Aquestes diferències s'han traduït en el fet que el mateix INE
reconegui que, a causa del creixement immigratori real dels
darrers anys, les hipòtesis de les seves projeccions havien
quedat superades i la necessitat de realitzar una nova projecció.

Les dades de les Illes Balears en aquesta projecció són
excessivament baixes, a causa del fet que, tan sols atenent a les
dades de creixement vegetatiu i creixement migratori anual, la
població està més propera a la dada del patró que al resultat de
la projecció de cens. Així, per posar un exemple, la diferència
per a l'any 2003 és de 100.000 persones; aquesta diferència
repercuteix notablement a l'hora d'elaborar indicadors segons es
prengui la població d'una o altra font.

Actualment l'INE està preparant una nova projecció en base
a les dades censals del 2001. De moment s'han proporcionat les
dades nacionals, així com les de les comunitats autònomes. En
un primer moment es proporcionaren fins al 2003, encara que a
l'actualitat s'han retirat de la seva pàgina web perquè les estan
revisant i per acabar de realitzar els seus càlculs amb l'horitzó
temporal del 2016.

S'adjunta nota informativa de l'INE sobre les projeccions del
2001:

"La disponibilitat de resultats del cens de població del 2001
i els importants increments registrats en les xifres d'immigrants
a Espanya varen deixar fora de l'actualització els fluxos
prèviament projectats i les corresponents poblacions futures
calculades a partir del cens del 1991.

Davant la necessitat d'analitzar amb més profunditat els
resultats censals i les darreres xifres disponibles relatives a la
fecunditat, la mortalitat i, sobretot, la migració, l'INE va posar
a disposició dels usuaris interessats, en el mes de febrer del
present any, unes projeccions de població provisionals,
calculades a partir del cens del 2001, desagradades per sexe,
edat i província, en consonància amb les xifres de naixements,
defuncions i migracions observades fins l'any en curs.

Les anàlisis realitzades mentrestant, han permès elaborar un
nova projecció per al període 2001-2070, pel total nacional a
data 31 de desembre. Les hipòtesis de mortalitat, de fecunditat
i de migració sota les quals s'han calculat s'inclouen en les
taules de la metodologia".

S'adjunta part d'aquesta informació que en el seu moment es
va publicar. No obstant això, es modificaran pels raonaments
abans especificats i les dades referides a Espanya, que són
definitives.

Palma, 22 de febrer del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís A. Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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La informació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 613/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a errades en el
programa d'ajuda de l'IRPF. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer
del 2005).

El programa informàtic d'ajuda per a la confecció i
presentació de les declaracions anuals per l'impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF) anomenat "PADRE", es
tracta d'un programa informàtic fet per l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (AEAT), organisme autònom
dependent del Ministeri d'Economia i Hisenda, dins el marc de
les competències que corresponen en exclusiva a l'Estat en
IRPF. A aquests efectes cal recordar que la comunitat autònoma
de les Illes Balears, d'acord amb la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i
administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú, sols té certa capacitat
normativa respecte a alguns elements de l'IRPF, com són la
tarifa autonòmica i les deduccions per circumstàncies personals
i familiars. En canvi, pel que fa a les competències dins l'àmbit
de la gestió tributària (gestió, inspecció i recaptació),
corresponen totes a l'AEAT. Aleshores, com que el programa
"PADRE" és un programa informàtic confeccionat per l'AEAT
en l'exercici de les seves competències de gestió tributària,
qualsevol mena d'errada que pugui aparèixer a l'hora de fer ús
del programa "PADRE" l'ha de resoldre en tot cas el
departament d'informàtica de l'AEAT. Així doncs, l'únic que pot
fer el Govern de les Illes Balears en el cas d'assabentar-se de
l'existència d'errades en l'aplicació és posar-ho en coneixement
de l'AEAT a fi que les resolgui el més aviat possible.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 744/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cotxes per a
la policia local rebutjats. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

No correspon al conseller d'Interior explicar la voluntat
d'altres administracions en relació a aquest o altres assumptes.
En tot cas, seran aquestes les que hauran de valorar i explicar les
seves actuacions.

Marratxí, 22 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 747/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a hores

realitzades per cada professor de l'EBAP. (BOPIB núm. 72 de
4 de febrer del 2005).

A l'Ordre del conseller d'Interior de 22 de novembre del
2004, per la qual s'aprova el barem de les indemnitzacions a
percebre per la colAlaboració en les activitats formatives
organitzades per l'Escola Balear d'Administració Pública,
publicada al BOIB núm. 169, de 27 de novembre del 2004, hi
figura el màxim d'hores que pot impartir el professorat que
gaudeix de la condició de personal al servei de les
administracions públiques.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 750/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cursos de
direcció d'emergències. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, des del  mes de juliol del 2003 fins a
la present data s'ha realitzat per part de la Conselleria d'Interior
un curs de direcció d'emergències.

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

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 751/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a membres del
consell d'administració de l'empresa que gestionarà les
emergències. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

D'acord amb les dades facilitades per la Secretaria General
de la Conselleria d'Interior, els membres del consell
d'administració de la nova empresa per gestionar les
emergències són els següents:

- Hble. Sr. José María Rodríguez Barberà, conseller
d'Interior.

- IlAlm. Sr. Joan Pol Pujol, director general d'Emergències.
- IlAlma. Sra. María Luisa Ginard Nicolau, directora general

de Funció Pública.
- IlAlma. Sra. María Luisa de Miguel Oñate, secretària

general d'Interior.
- IlAlm. Sr. Miquel Mateu Roig, director general de

Patrimoni.
- IlAlma. Sra. Joana Xamena Terrassa, directora general de

Biodiversitat.
- IlAlm. Sr. Antonio Pallicer Orzáez, director general de Salut

Pública.
- IlAlma Sra. Jane King Gràcia, secretària general de

Vicepresidència i Relacions Institucionals.
- Sr. Vicente Soria López, director SEIB 112.
- Sra. Dolores Riart Eyre, directora del 061.
- Sr. Pedro M. Orfila Förster, cap de departament

d'Emergències.
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- Sr. Santiago Sainz de los Terreros del Yerro, cap de servei
d'Emergències.

Marratxí, 10 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 757/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a actuacions en
relació a l'112. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Totes les qüestions en relació a aquest assumpte ja foren
tractades i analitzades a la compareixença que aquest conseller
tingué davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
el passat dia 2 de febrer del 2005, i que consta al corresponent
Diari de Sessions, al quan ens remetem expressament.

Marratxí, 7 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AI)

A les preguntes RGE núm. 763/05, 764/05, 765/05 i 766/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a telèfons d'hotels connectats, a telèfons de
cines i teatres connectats, a telèfons de centres de la CAIB
connectats i a telèfons de centres escolars connectats,
respectivament. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

La disposició transitòria segona del Decret 8/2004, de 23 de
gener, estableix que tots els establiments de concurrència
pública que hi hagi a la comunitat autònoma de les Illes Balears
amb anterioritat a la publicació d'aquest decret i que resultin
afectats pel que estableix, en el termini màxim d'un any comptat
des de la data d'entrada en vigor d'aquest decret han d'elaborar
el seu pla d'autoprotecció adaptant-ne el contingut al manual
d'autoprotecció, i l'han de presentar a la conselleria competent
en matèria d'emergències.

De totes maneres, fins que no s'hagin avaluat tots els plans
d'autoprotecció no es pot determinar el nombre d'aquests
establiments que disposen ja de línies o terminals de telèfon
connectades directament amb el Centre de Gestió
d'Emergències 112.

Marratxí, 7 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 1050/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a tancament de
Ràdio Jove. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer de 2005).

D'acord amb la pregunta formulada pel diputat del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Rosselló, cal
manifestar el següent:

1. Es vol aclarir en primer lloc que no s'ha tancat cap
emissora, ja que Ràdio Jove era un programa radiofònic de la
Direcció General de Joventut i no una emissora.

2. Aquest programa va concloure dia 31 de desembre de
2004, tal com s'havia anunciat anteriorment, atesa la creació de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en la
programació de la qual es preveu que s'incloguin espais de ràdio
i televisió per a la infància i la joventut.

Palma, 7 de març de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 1224/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
programació inserció laboral dels menors infractors. (BOPIB
núm. 73 d'11 de febrer de 2005).

Tal i com es deia a la compareixença, la Direcció General de
Menors i Família ha posat en marxa el programa "Alter",
d'intervenció socioeducativa amb menors en situació de risc
d'exclusió social i escolar.

Aquest programa que es desenvolupa en colAlaboració amb
els ajuntaments de les illes i la Conselleria d'Educació i Cultura,
va adreçat a menors d'entre 14 i 16 anys que presenten
inadaptació escolar, amb risc d'inadaptació social.

Aquest programa té un imminent caire preventiu perquè
planteja un nivell de prevenció secundària, adreçat a menors
amb risc, quan aquest s'evidencia a través de comportaments
disruptius dins l'àmbit de l'escolarització obligatòria. En aquest
sentit, no va únicament adreçat a menors infractors, sinó a tots
aquells que es puguin beneficiar d'una intervenció
socioeducativa específica, una vegada esgotades les mesures
ordinàries i extraordinàries aplicables en els centres
d'ensenyament secundari.

El nombre de menors que s'atendrà durant aquesta primera
edició és de més de 90 menors, dels quals quasi una trentena
han iniciat ja les unitats formatives, incorporant-se la resta,
gradualment, durant el proper mes.

Palma, 7 de març de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 1227/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
fundació contra la violència de gènere. (BOPIB núm. 73 d'11
de febrer de 2005).

La Fundació Contra la Violència de Gènere es va constituir
en data 2 de novembre de 2004.

Palma, 7 de març de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
AM)

A les preguntes RGE núm. 1229 i 1230/05, presentades per
l'Hble Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando ,
relatives a projectes de la Fundació Contra la Violència de
Gènere i pressuposts de la Fundació Contra la Violència de
Gènere. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer de 2005).

En relació a les preguntes formulades el passat 4 de febrer,
amb RGEP núm. 1229/05 i 1230/05, per la diputada del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Rado, l'informe del següent:

El Patronat de la Fundació Contra la Violència de Gènere
encara no s'ha reunit per aprovar els projectes, ni el pressupost
per al 2005.

Palma, 3 de març de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 1231/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
organismes adherits a la Fundació Contra la Violència de
Gènere. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer de 2005).

A dia d'avui s'ha adherit formalment l'entitat financera Sa
Nostra.

Palma, 8 de març de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 1271/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a empreses
que han elaborat els pinsos. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
de 2005).

No s'ha demostrat contaminació als pinsos, ni a les matèries
primeres.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 1444/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvenció a la fira
organitzada a Campanet. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer de
2005).

Per a la fira dels dies 18 i 19 de desembre de 2004 no es va
donar cap ajuda.

Palma, 4 de març de 2005.

La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 1471/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a reunions del Consell
Agrari. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer de 2005).

Donat que no s'especifica el caràcter insular o interinsular
del consell agrari de què es tracti, us oferim les dates de les
reunions d'ambdós òrgans:

Pel que fa al Consell Agrari Insular de Mallorca, entre
aquestes dates s'ha reunit dues vegades: dia 2 de desembre de
2004 i dia 30 de desembre de 2004.

Pel que fa al Consell Agrari Interinsular, entre aquestes
dates s'ha reunit dues vegades: dia 2 de desembre de 2004 i dia
3 de febrer de 2005.

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

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 1474/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a empreses
al Parc Bit. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer de 2005).

La relació d'empreses que desenvolupen la seva activitat al
ParcBit, a data de 2 de març de 2005 són les següents:

Grup Soft Balear. GsBIT.
Recar Travelsoft Developement, SL.
Estudio Tamarell Negre, SL.
Dome Consulting&Solutions, SL
Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears.
Gabinete Asesoramiento Científico Técnico, SL.
Balears Innovació Telemàtica, SA.
Fill-Gap Ibérica, SL.
Soluziona Calidad y Medio Ambiente, SL.
Cristal-Ibérica Consulting, SA.
Sa Vola Balear, SL.
Amara Ingeniería de Marketing, SL.
Externaliza, Gestión de Fuerza de Ventas, SL.
Sistemas de Gestión de Baleares, SA.
ATIPIKA Media, SL.
Globalia Corporación Empresarial, SA.
Prodigios Interactivos, SA.
Gridsystems, SA.
Tecnologies avançades en gràfics per ordinador i realitat
virtual, SL.
Sisevit, SL.
IBITEC, SL.
Mokuto Concept, SL.
CIBAL Multimedia, SL.
Valadis System, SL.
Robin Christopher Colclough.
Estel Ingenieria de Comunicaciones, SL.
Gestión de riesgos ambientales, SL.
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Institut d'Estratègies Turístiques (INESTUR).
Lleret Balear, SL.
Singular Audiovisual, SL.
CBM Network, SL.
ParcBit Desenvolupament SA.
ParcBit Energia i Altres Serveis, SCL.
Sastre y Tous, SL.
Correos y Telégrafos, SA.

Palma, 2 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 1476/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a base de
dades Metadatos. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer de 2005).

No s'entén el sentit d'aquesta pregunta, ja que Metadato és
un terme genèric que s'utilitza per descriure dades referent a
dades, és a dir, proveir de la informació necessària per tal
d'emprar les dades àgilment en aplicacions diferents.

Palma, 7 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 1477/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a millores
a la pàgina web del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
74 de 17 de febrer de 2005).

Durant l'any 2004 s'ha treballat en els aspectes relacionats
amb la web del Govern següents. 

Les millores més destacades són:

-S'ha realitzat el manteniment general de la web corporativa:
gestió de banners, novetats, esdeveniments, enllaços, mails de
contacte i dades de les conselleries... 

-S'ha creat una web interna per facilitar les comunicacions
entre els grups responsables de les webs i la Direcció General
de Tecnologia i Comunicacions. També s'han creat plantilles
amb i-frames per als responsables web de les conselleries i s
'han actualitzat webs existents a les noves plantilles.

-S'ha de redissenyar la portada en coordinació amb la
Direcció General de Comunicació. S'han revisat els textos de la
web per millorar la imatge i la usabilitat de la web.

-S'ha integrat la gestió d'iniciatives i queixes perquè pugin
ser enviades i consultades per la web.

-S'han desenvolupat i està en funcionament un portal
d'informació personalitzada sobre el procés d'oposicions
connectat directament amb els sistemes de gestió.

-S'ha mantingut la versió text de la web del Govern, seguint
les normes WAI del WC3 per fer la web més accessible a
persones discapacitades.

-Preparació de l'entorn per migrar a un nou sistema de gestió
de dades administratives.

-S'ha afegit a la web la recerca per calendari a la web del
BOIB.

-S'ha preparat el programa d'edició per poder classificar els
edictes de forma que es pugui consultar per tipus de norma
(lleis, decrets,...). Estarà operatiu en el 2005.

Palma, 7 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 1478/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a accions
del CPD. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer de 2005).

L'any 2004 les accions realitzades al CPD són les següents:

Dintre de l'operació diària: execució i control de les còpies
de seguretat, revisió i posta en producció d'aplicacions,
actualització continuada del software de base i utilitzà els
recursos tecnològics més adients.

Dintre dels projectes específics de l'any 2004: gestió dels
manteniments de la maquinària i programari de base, substitució
de maquinària obsoleta, actualització de versions del programari
base, renovació de plataformes tecnològiques i migració a
sistemes oberts, renovació del parc d'ordinadors de la Direcció
General de Tecnologia i Comunicacions, assistència a usuaris
i suport tecnològic a les conselleries de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Palma, 7 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 1487/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a assessors del
Govern i regidors i/o batles. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
de 2005).

D'acord amb la normativa vigent, el Govern ha contractat
personal eventual amb funcions d'assessorament tècnic i/o
polític, i no figura al corresponent registre de personal la seva
condició de regidor o batle, ni cap altre que no tengui relació
amb el desenvolupament de la seva tasca.

Palma, 7 de març de 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 1488/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a doblers a
l'Ajuntament de Manacor. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer de
2005).

Us tramet, adjunta, relació de pagaments realitzats a favor
de l'Ajuntament de Manacor durant l'any 2004, indicant
l'exercici, document, descripció, import, data de pagament i
partida dels pressupost de despesa.

Palma, 2 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 1489/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a doblers a
l'Ajuntament de Ciutadella. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer de
2005).

Us tramet, adjunta, relació de pagaments realitzats a favor
de l'Ajuntament de Ciutadella durant l'any 2004, indicant
l'exercici, document, descripció, import, data de pagament i
partida dels pressupost de despesa.

Palma, 2 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 1490/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a doblers a
l'Ajuntament de Sant Josep. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer de
2005).

Us tramet, adjunta, relació de pagaments realitzats a favor
de l'Ajuntament de Sant Josep durant l'any 2004, indicant
l'exercici, document, descripció, import, data de pagament i
partida dels pressupost de despesa.

Palma, 2 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 1575/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a programa
específic d'un portal nàutic. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer de
2005).

Per al Govern de les Illes Balears és un objectiu prioritari
diversificar l'activitat econòmica de les nostres illes. El
moviment constant de persones i mercaderies a les Illes Balears
genera considerables activitats productives derivades: el
transport, la logística, els serveis, etcètera, que cal aprofitar per
fomentar un teixit econòmic propi que absorbeixi tot el valor
afegit que suposa. En concret, pel que aquí ens ocupa,
desenvolupar un important teixit empresarial relacionat amb el
sector nàutic que sigui capaç de satisfer amb garantia i solvència
totes les demandes dels navegants (demandes d'informació,
serveis, manteniment, logístiques, etcètera).

Procés de redacció i d'aplicació del programa del Portal
Nàutic.

Ha estat un procés de planificació i aplicació continu i per
fases; una vegada assolits els objectius de cadascuna, es
planificaven els següents contant amb les opinions i aportacions
del sector nàutic esportiu. Totes aquests activitats han generat
la pertinent documentació, però que no respon a un document
únic i inamovible redactat inicialment, sinó a successius
documents de treball. Les fases han estat:

A) El programa d'accions innovadores INNOBAL XXI, que
va rebre cofinançament dels Fons Estructurals Europeus,
contemplava, a la seva quarta acció, promoure les activitats
logístiques vinculades amb el turisme. A aquesta solAlicitud hi
havia una primera formulació del projecte. Es tractava com,
gràcies a la navegació esportiva per les Illes Balears, assumir
per part de les empreses de les Illes Balears tot el valor afegit de
la construcció, manteniment, reparacions, accessoris i serveis
vinculats que implica; i aconseguir que els vaixells que visitin
les nostres costes a l'estiu, utilitzin també els nostres ports per
satisfer les seves necessitats logístiques durant tot l'any. L'abast
d'aquest projecte no podia ser una acció aïllada per part del
Govern de les Illes Balears, sinó que havia d'involucrar
estretament el propi sector. S'estimà que la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació era un colAlaborador amb
ascendència i representativitat entre les empreses nàutiques de
tots els subsectors, i, des de llavors, s'hi ha treballat
conjuntament.

B) La Cambra i la conselleria vàrem fer estudis previs i
reunions entre els representants del sector (empresaris,
associacions empresarials i institucions), atenent la diferent
tipologia i activitats dels agents implicats, de manera que
qualsevol  proposta d'innovació fos consensuada i demandada
pels interessats. D'aquestes reunions va sorgir la conveniència
de crear un portal que vertebrés el sector nàutic esportiu de les
Illes Balears. També, i amb la mateixa metodologia, es
detallaren les línies bàsiques i continguts del Portal Nàutic
perquè respongués  als dits requeriments. Un portal que, al
marge de la promoció, informació i difusió de la infraestructura
i possibilitats nàutico-esportives per als potencials clients
(navegants), proporcionés una guia dels diferents serveis nàutics
que aquest mateix navegant pot precisar, i aportés
addicionalment una espècie de segell de qualitat a les empreses
adherides que donés seguretat als esmentats clients.
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C) A continuació i mitjançant un conveni signat entre la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació es va encarregar
el disseny i la implementació del Portal Nàutic que s'havia ideat
a la fase anterior, www.balearsnautic.com. 

D) Una vegada realitzat el portal, la fase en la qual ens
trobam, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ha
redactat des de fa unes setmanes un esborrany de conveni per
continuar les tasques de manteniment, animació i promoció de
l'esmentat Portal Nàutic amb la Cambra de Comerç, pendent de
la seva aprovació i signatura.

E) ParalAlelament a la fase C, la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació ha realitzat un diagnòstic d'innovació al
sector nàutic de les Illes Balears, que properament serà presentat
i contrastat amb tots els subsectors a través d'una mesa sectorial.
Fruit d'aquesta mesa es definiran nous projectes per emprendre
conjuntament amb tot el sector i que, esperam, donaran un abast
i contingut més ample al Portal Nàutic.

Palma, 15 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 1576/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a inversió
en I+D+I. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer de 2005).

L'elaboració i el perfeccionament de les estadístiques és a
càrrec de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). I és necessari
conèixer la metodologia d'aquest institut abans de parlar
d'inversió en R+D+I.

Tan les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic
(R+D) com les d'innovació tecnològica (IT) són referides a l'any
immediatament anterior a l'elaboració de l'enquesta; per tant, en
aquest moment només tenim dades definitives referides a l'any
2003.

L'enquesta sobre recerca i desenvolupament tecnològic
(R+D) comprèn la tasca creativa duita a terme de manera
sistemàtica per incrementar el volum de coneixements, i l'ús
d'aquests per crear noves  aplicacions.

Les innovacions tecnològiques comprenen les innovacions
de productes (producte nou o millorat) i les innovacions de
processos (adopció de mètodes de producció nous o
sensiblement millorats). La innovació implica novetat, i aquesta
pot ser només per a l'empresa o per al mercat.

Igual que l'any 2002, l'enquesta de R+D s'ha fet el 2003 de
manera coordinada amb l'enquesta sobre innovació tecnològica
a empreses.

La despesa en recerca i desenvolupament tecnològic durant
el 2003 per part de les empreses va ser de 6.902,2 milers
d'euros, el 0,15% del total nacional i el 14,9% de la despesa
total en R+D de les Illes Balears.

Pel que fa a la innovació tecnològica l'any 2003 de les
empreses, la despesa va ser de 35.922 milers d'euros (el 0,23%
del total nacional): 19.049 milers d'euros les empreses amb
menys de 250 treballadors i 16.873 milers d'euros les empreses
de 250 o més treballadors.

Palma, 15 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 1656/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a "comitè de savis
experts" per substituir al Parlament. (BOPIB núm. 76 de 25 de
febrer de 2005).

No, ni s'ha fet ni es farà.

Palma, 3 de març de 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 1657/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a irregularitats en
el concurs de la gestió indirecte del servei públic de televisió
digital terrestre. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer de 2005).

Cal dir que tractant-se d'una apreciació subjectiva, no
procedeix valorar el caràcter greu o lleu de les reclamacions
presentades, sinó únicament fer constar que totes les presentades
dins el procediment varen ser degudament contestades i així
consta en l'expedient administratiu.

Palma, 15 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 1658/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a suspensió del
concurs d'adjudicació de la televisió digital terrestre. (BOPIB
núm. 76 de 25 de febrer de 2005).

Cal dir que a data d'avui no s'ha rebut cap solAlicitud de
suspensió cautelar en aquesta Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació.

Palma, 11 de març de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 1883/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a directora general
de Presidència. (BOPIB núm. 77 de 4 de març de 2005).
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El Govern no valora les decisions judicials, les respecta.

Palma, 29 de març de 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

La còpia del Diari de Sessions adjunta a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca davant la

Comissió d'Economia, a tramitar pel procediment d'urgència
(RGE núm. 3040/05).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 2005, de conformitat amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3040/05, presentat per una cinquena part dels diputats membres
de la Comissió d'Economia, pertanyents al Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual solAliciten la compareixença urgent
de la Consellera d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre conflicte entre pescadors
i peixaters per la primera venda de peix a la Llotja.

Així mateix, d'acord amb l'establert pels articles 95 i 96 del
Reglament de la Cambra i per la resolució de presidència,
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, situar
la solAlicitud de compareixença al davant de les iniciatives del
mateix tipus que el Grup Parlamentari Socialista tengui en la
mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 2005, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 2899/05, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica que l'Hble. Diputat Sr. Miquel
Munar i Cardell serà substituït a la Comissió d'Assumptes
Socials per l'Hble. Diputat Sr. Andreu Prohens i Vicens.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
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. La portaveu del grup parlamentari mixt, mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 3167/05 del dia 12 d’abril del 2005, solAlicita el
nomenament del Sr. Maximiliano Berardinelli Cuttica, 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 13 d’abril 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. Maximiliano Berardinelli Cuttica com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C), adscrit al servei del grup parlamentari mixt,
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 14 d’abril del 2005.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS
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