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1. PLE DEL PARLAMENT

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 7002/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

11 d'octubre del 2005, quedà ajornada, atès l'escrit RGE núm.

7164/05, presentat pel Govern de les Illes Balears, la pregunta

de referència, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a terminis per presentar

solAlicituds d'ajudes (BOPIB núm. 104, de 7 d'octubre

d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 31 d'octubre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2005, procedí

a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

3354/05, relativa a deducció de l'IRPF per adopció

internacional de fills, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears i el Govern de l'Estat que, en els respectius trams

de la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,

estudiïn la possibilitat d'establir de forma simultània una

deducció per adopció internacional de fills en la tramitació dels

pressuposts del 2006, que els equipari als ajuts establerts per

als fills biològics, per tal d'acabar així amb una clara situació de

discriminació".

A la seu del Parlament, 18 d'octubre del 2005.

El secretari:

Francesc Molina i Fresneda.

El president:

Vicent Tur i Torres.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2005, procedí

a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

4510/05, relativa a adquisició i restauració de la goleta

"Miguel Caldentey", i quedà aprovada, per unanimitat, la

següent:

RESOLUCIÓ

B)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir

negociacions amb les altres institucions (Consell de Mallorca

i ajuntaments) per tal d'avaluar la possibilitat d'adquirir i

restaurar la goleta "Miguel Caldentey".

A la seu del Parlament, 18 d'octubre del 2005.

El secretari:

Francesc Molina i Fresneda.

El president:

Vicent Tur i Torres.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre

del 2005, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei

RGE núm. 5261/05, relativa a diàleg i final de la violència, i

quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

"El Parlament de les Illes Balears exigeix a ETA

l'abandonament definitiu de les armes".

A la seu del Parlament, 25 d'octubre del 2005.

El secretari:

Fernando Rubio i Aguiló.

La presidenta:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre del 2005, procedí

a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

4122/05, relativa a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga

crònica, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut i Consum a impulsar l'assistència als malalts amb

fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica en els centres

assistencials de les Illes Balears, així com a esforçar-se en

l'atenció i la millora del diagnòstic d'aquestes malalties. En

aquest sentit s'incrementaran les iniciatives de formació

continuada, el contingut semàntic de les quals inclogui les dues
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síndromes referides, i facilitar el coneixement, l'adquisició i la

difusió de documents científics, així com el consens, de manera

que arribin a tota la xarxa sanitària, als distints nivells

assistencials i a les àrees sanitàries, incloent la xarxa pública i

privada, tenint en compte que la prevalença femenina obliga a

tenir projectes que tenguin present aquesta realitat".

A la seu del Parlament, 25 d'octubre del 2005.

El secretari:

Fernando Rubio i Aguiló.

La presidenta:

Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre del 2005, debaté la

Pregunta RGE núm. 6238/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel

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

Verds, relativa a intervencions d'hemodinàmica cardíaca.

(BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 31 d'octubre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre del 2005, debaté la

Pregunta RGE núm. 6239/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel

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

Verds, relativa pacients desviats a la policlínica Nuestra Señora

del Rosario. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 31 d'octubre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2005, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 2706/05, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a política

d'austeritat del Govern i renúncia a projectes innecessaris.

(BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 31 d'octubre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre del

2005, rebutjà els Apartats 2-6 de la Proposició no de llei RGE

núm. 2706/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a diàleg i final de la violència. (BOPIB núm. 96

de 15 de juliol del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 2 i 3:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Punts 4, 5 i 6:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 31 d'octubre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre del 2005, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 6327/05, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a domini

públic d'ús públic marítim i terrestre. (BOPIB núm. 101 de 16

de setembre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:
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Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 31 d'octubre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre del 2005, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 6351/05, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a reordenació del Port de Sant

Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 101 de 16 de setembre del

2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 31 d'octubre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7779/05, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4609/05, relativa a

política general desenvolupada en sistemes de qualitat

turístics. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

Palma, a 2 de novembre 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.

4609/05, relativa a política general desenvolupada en sistemes

de qualitat turístics, la moció següent.

Exposició de motius

La situació del turisme a les Illes Balears exigeix una

millora del producte que s'ofereix. Apareixen noves

destinacions on les infraestructures i els recursos que

s'ofereixen són més recents que els nostres. La relació qualitat-

preu és més atractiva. Atès que el turista coneix i exigeix cada

vegada més, això obliga les institucions i el sector a treballar

per aconseguir un augment dels nivells de qualitat que permetin

un increment de la satisfacció dels visitants i una millora del

producte.

Actualment, hi ha sistemes de qualitat reconeguts i amb

prestigi, d'àmbit nacional i internacional, com ara ISO 9000,

ICTE, ISO 14000 i EMAS en Medi Ambient. La seva

implantació s'aconsegueix gràcies a la implicació de l'empresari

i del treballador. Aquest darrer està disposat a millorar la seva

formació i, fins i tot, a modificar el sistema de treball amb un

clar objectiu: complir amb una sèrie de requisits exigits,

destinats a oferir un producte i un millor servei que satisfacin

les expectatives del visitant.

El procés d'implantació i certificació no és fàcil. En la

majoria de les empreses es requereixen inversions de millora de

les instalAlacions, cosa que suposa un cost important. Aquest

fet, sumat al cost d'implantació i de certificació, representa en

alguns casos un obstacle per a empreses o establiments que no

poden fer front a aquestes inversions.

En aquest sentit s'hauria de donar suport a la implantació de

sistemes reconeguts. Quan es parla d'augmentar la qualitat del

turisme no només s'ha de dir, sinó que s'ha d'actuar. Sobretot,

quan és necessari millorar el producte, si és imprescindible

diferenciar-se de competidors que tenen una millor posició

respecte del preu.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta

la següent moció:

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

Illes Balears a crear una línia d'ajudes a les empreses del sector

turístic que implantin un sistema de qualitat reconegut d'àmbit

nacional i internacional.

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

Illes Balears a modificar la política de creació d'una marca de

qualitat pròpia de la comunitat i a destinar el pressupost i el

personal dedicat a aquesta marca, a assessorar i formar els

establiments que decideixin implantar un sistema de qualitat

reconegut.

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

Illes Balears a realitzar una campanya d'informació dels

diferents sistemes de qualitat reconeguts dirigida a tot el sector

turístic.

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

Illes Balears que tots els establiments que hagin implantat la

marca de qualitat de l'IQT adquireixin el compromís, en el

termini d'un any, de certificar-se en un sistema de qualitat

reconegut, ja sigui d'àmbit nacional o internacional.

Palma, a 27 d'octubre del 2005.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

La portaveu:
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Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7641/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a actuacions de la Conselleria de Medi

Ambient en la protecció dels cultius de les aus. (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7642/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Els Verds, relativa a pressuposts de subvencions de la

Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7655/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Espais sense fum". (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7656/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

compliment de la Llei 4/2005 (I). (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7657/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

compliment de la Llei 4/2005 (II). (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7658/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

compliment de la Llei 4/2005 (III). (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7659/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

oficines d'atenció als consumidors i usuaris. (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7660/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

oficina de consum de Manacor (I). (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7661/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

oficina de consum de Manacor (II). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7662/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

oficina de consum de Manacor (III). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7663/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

formació en matèria de consum al personal dels ajuntaments

dels municipis de la comarca de Manacor. (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7664/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (I). (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7665/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (II). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7666/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (III). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7667/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (IV). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7668/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (V). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7669/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (VI). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7670/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (VII). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7671/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (VIII). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7672/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (IX). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7673/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya "Consum a ca teva" (X). (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7674/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanyes d'atenció al consumidor (I). (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7675/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanyes d'atenció al consumidor (II). (Mesa de 2 de

novembre del 2005).
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RGE núm. 7676/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanyes d'atenció al consumidor (III). (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7677/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya del Govern sobre Hipoteca Jove (I). (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7678/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

campanya del Govern sobre Hipoteca Jove (II). (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7679/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

serveis funeraris dels cementiris de Ciutadella. (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7680/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

expedients d'expropiació als quals s'ha denegat urgència.

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7681/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

personal del Servei d'atenció a les víctimes del delicte (I).

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7682/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

personal del Servei d'atenció a les víctimes del delicte (II).

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7683/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

treball de l'Institut de Qualitat Turística a Menorca. (Mesa de

2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7684/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

treball de l'Institut de Qualitat Turística a Eivissa. (Mesa de 2

de novembre del 2005).

RGE núm. 7685/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

treball de l'Institut de Qualitat Turística a Mallorca. (Mesa de

2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7686/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

expedients d'expropiació als quals s'ha aprovat urgència.

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7705/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a pàgina web de la comunitat autònoma

de les Illes Balears. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7706/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ampliació del campament del Jondal.

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7707/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a establiments sense llicència autonòmica a l'illa

d'Eivissa. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7745/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a

presa de possessió de la nova consellera d'Immigració i

Cooperació. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7746/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones

ingressades a hospitals privats a compte de l'Ibsalut. (Mesa de

2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7754/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

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

Verds, relativa a despeses del I Congrés d'Educació. (Mesa de

2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7775/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajuts per palAliar els danys produïts

per les gelades. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7776/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajuts per palAliar els danys produïts

per les gelades a Menorca. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7781/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloguer

d'habitatges (I). (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7782/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloguer

d'habitatges (II). (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7783/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra

d'habitatges per a joves. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7784/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

finançament sanitari. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7785/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

finançament educatiu. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7786/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació

de la nova conselleria (I). (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7787/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació

de la nova conselleria (II). (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7788/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació

de la nova conselleria (III). (Mesa de 2 de novembre del 2005).
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RGE núm. 7789/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost

de successions. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7790/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

oposicions a la comunitat autònoma de les Illes Balears (II).

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7791/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

oposicions a la comunitat autònoma de les Illes Balears (III).

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de Medi

Ambient per protegir els cultius de les aus, pressupost destinat,

recursos humans i contractes realitzats per dur endavant aquesta

tasca al llarg del 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pressupost concret i a quina partida pressupostària s'ha

destinat a les subvencions per al foment de l'associacionisme

dels propietaris de finques rústiques i per al manteniment i el

funcionament d'associacions de propietaris de finques rústiques

que ha realitzat el Govern de les Illes Balears a través de

l'Ordre del conseller de Medi Ambient, publicada al BOIB

núm. 145, d'1 d'octubre del 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En base a quins criteris qualifica la consellera de Salut i

Consum d'èxit la campanya "Espais sense fum"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha comprovat la Conselleria de Salut i Consum, mitjançant

les inspeccions oportunes, el compliment als establiments de

restauració i empreses de la Llei 4/2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants expedients ha iniciat d'ofici la Conselleria de Salut

i Consum en relació amb l'incompliment per part dels

establiments i de les empreses de la Llei 4/2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin desenvolupament reglamentari ha tengut l'article 26 de

la Llei 1/1998, de 10 de març, de l'Estatut dels consumidors i

usuaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, relatiu al

Consell Balear de Consum?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes oficines d'atenció als consumidors i usuaris ha

tancat la Conselleria de Salut i Consum des del juliol del 2003?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quins motius ha tancat la Conselleria de Salut i Consum

l'oficina d'atenció al consumidor de Manacor?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quins motius els mateixos funcionaris de l'oficina de

Salut de Manacor, que compartia seu amb l'oficina de Consum,

remetien els consumidors que s'hi adreçaven a l'oficina central

de Consum ubicada al Passeig del Born de Palma de Mallorca?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quins motius tant els telèfons d'informació al

consumidor com el mateix Ajuntament de Manacor remetien

els consumidors i usuaris que s'hi adreçaven a l'oficina central

de Consum ubicada al Passeig del Born de Palma de Mallorca?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin tipus de formació en matèria de consum ha rebut el

personal dels 17 ajuntaments dels municipis que conformen la

comarca de Manacor que cobria l'oficina d'atenció als

consumidors i usuaris de Manacor, encarregat d'atendre els

consumidors que s'hi adrecin?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des de quan està en marxa la campanya denominada

"Consum a ca teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En què consisteix la campanya"Consum a ca teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

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

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins continguts engloba la campanya"Consum a ca teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quina manera es difon a la població en general i als

consumidors i usuaris en particular la campanya"Consum a ca

teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quants consumidors i usuaris arriba la campanya"Consum

a ca teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En què afavoreix i millora  la campanya"Consum a ca teva"

la situació dels consumidors i usuaris?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes

Balears han signat el conveni"Consum a ca teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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.

Quins ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes

Balears no han signat el conveni"Consum a ca teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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.

Quines funcions assumeixen els ajuntaments que han signat

el conveni de la campanya "Consum a ca teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin suport dóna la Conselleria de Salut i Consum als

ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears que

han signat el conveni"Consum a ca teva"?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes campanyes d'informació al consumidor, de

qualsevol tipus, ha duit a terme la Conselleria de Salut i

Consum a Mallorca durant el present any 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes campanyes d'informació al consumidor, de

qualsevol tipus, ha duit a terme la Conselleria de Salut i

Consum a Menorca durant el present any 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes campanyes d'informació al consumidor, de

qualsevol tipus, ha duit a terme la Conselleria de Salut i

Consum a Eivissa i Formentera durant el present any 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu la consellera de Salut i Consum que tant els cartells

informatius distribuïts com els tríptics relatius a la Hipoteca

Jove contenen una publicitat enganyosa ja que confonen els

destinataris, que creuen que el que ofereix el Govern de les

Illes Balears és una hipoteca amb una quota màxima de 600

euros?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu la consellera de Salut i Consum que l'anunci sobre la

Hipoteca Jove que apareix a la televisió conté publicitat

enganyosa pel fet que informa únicament que si "ja tens 18

anys" el destinatari pot accedir a aquesta hipoteca, sense

esmentar els altres requisits obligatoris que han d'acomplir els

destinataris per tal de poder-se'n beneficiar?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa dur a terme la Conselleria de Salut i

Consum en relació amb les irregularitats i els incompliments de

la normativa duits a terme per l'empresa adjudicatària dels

serveis funeraris dels cementiris de Ciutadella?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els expedients d'expropiació tramitats els dos

darrers anys als quals el Govern de les Illes Balears ha denegat

el caràcter d'urgència?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el personal que treballa al Servei d'atenció a les

víctimes del delicte a Ciutadella?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin fou el procés de selecció del personal que treballa al

Servei d'atenció a les víctimes del delicte a Ciutadella?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els treballs realitzats i quin n'és el cost, per

l'Institut de Qualitat Turística a Menorca el 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els treballs realitzats i quin n'és el cost, per

l'Institut de Qualitat Turística a Eivissa el 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els treballs realitzats i quin n'és el cost, per

l'Institut de Qualitat Turística a Mallorca el 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els expedients d'expropiació tramitats els dos

darrers anys als quals el Govern de les Illes Balears ha aprovat

el caràcter d'urgència?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Dia 15 d'octubre del 2005 es va poder comprovar que a la

pàgina web http://cabib.uib.es/, pròpia del servei CABIB

(Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears) hi apareixia un

bànner de publicitat d'una pàgina web on es podien realitzar

apostes i jocs (www.888.com), pàgina d'un casino virtual que

sol aparèixer en altres webs com a bànner publicitari.

Dia 19 d'octubre del 2005 es va poder que a la pàgina web

http://cabib.uib.es/, pròpia del servei CABIB (Catàleg

bibliogràfic de les Illes Balears) hi apareixia un sistema de

publicitat aleatòria mitjançant finestres emergents (conegudes

com pop-ups) on es podia observar un anunci d'un curs

d'assessorament financer ofert per la web http://ilead.itrack.it.

1. Quina justificació dóna la Conselleria d'Educació i

Cultura del Govern de les Illes Balears que en una pàgina web

coordinada i oferta per ella hi aparegui la publicitat abans

esmentada?

2. Quina mesura pensa establir la Conselleria d'Educació i

Cultura del Govern de les Illes Balears per corregir aquests

fets?
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3. Quan té previst la Conselleria d'Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears penjar sense publicitat de cap tipus

la pàgina web del CABIB?

4. A quins criteris de gestió dels recursos públics obeeix el

fet que la pàgina web del CABIB allotgi publicitat?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Dia 19 d'octubre del 2005, la Conselleria de Presidència del

Govern de les Illes Balears va fer pública l'adquisició d'un

terreny de 40.000 m  al Jondal (terme municipal de Sant Josep2

de sa Talaia, Eivissa) amb l'objectiu de poder ampliar les

instalAlacions del Campament del Jondal.

Atesa la condició de sòl rústic del terreny adquirit, com és

que la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes

Balears no l'adquirirà per un valor d'entre 240.000 i 320.000

euros (preu de mercat per a un terreny classificat com a rústic

i amb l'extensió esmentada) i, en canvi, ho farà per un valor de

760.000 euros?

Com justifica la Conselleria de Presidència del Govern de

les Illes Balears aquesta diferència de valor?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Recentment la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

del Govern d eles Illes Balears ha fet públiques les sancions

econòmiques imposades a diversos establiments comercials

situats al terme municipal d'Eivissa per haver començat a

funcionar sense obtenir la llicència autonòmica segons la Llei

de comerç balear.

Quan té previst la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia del Govern de les Illes Balears ordenar la clausura

d'aquests establiments per no gaudir de la llicència

autonòmica?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quines associacions i entitats va convidar el Govern de

les Illes Balears a la presa de possessió de la nova consellera

d'Immigració i Cooperació?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Durant els mesos de gener, febrer i març del 2005, quantes

persones han ingressat a hospitals privats de les Illes Balears a

compte dels serveis de l'Ibsalut, amb indicació del nombre de

pacients per hospital i del seu diagnòstic?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost total, amb especificació de les diverses

partides: viatges, hotels, publicitat, etc., de la celebració del I

Congrés sobre Educació desenvolupat durant el present mes

d'octubre?

Palma, a 25 d'octubre del 2005.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quins criteris de distribució té prevists la Conselleria

d'Agricultura, dels 1,51 milions d'euros que ha promès el

Govern de l'Estat, per ajudar a palAliar els danys produïts per les

gelades?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

Quina quantitat dels 1,51 milions d'euros promesos pel

Govern de l'Estat, per ajudar a palAliar els danys produïts per les

gelades, es pensen destinar al camp de Menorca?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears establir algun tipus de

conveni amb el Govern central per promocionar el lloguer

d'habitatges?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst o planificat el Govern de les Illes Balears alguna

mesura que fomenti realment el lloguer d'habitatges, com per

exemple Lloguer Jove, que permeti els joves sense contracte de

durada indefinida accedir a un habitatge digne?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És conscient el Govern de les Illes Balears que molts joves

amb contracte temporal no poden accedir a la compra d'un

habitatge, ni tan sols amb l'operació Hipoteca Jove?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina mesura ha contribuït el president del Govern de

les Illes Balears a l'injust finançament en matèria de sanitat, al

seu pas pel Govern central?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina mesura ha contribuït el president del Govern de

les Illes Balears a l'injust finançament en matèria d'educació, al

seu pas pel Govern central?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)

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

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

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu el Govern de les Illes Balears que crear una nova

conselleria a un any i mig de les eleccions és una mesura

racional, prudent i prevista en el contracte electoral del PP amb

els ciutadans?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El fet que el cens electoral de nascuts fora de les Illes

Balears augmenti espectacularment, ha tengut res a veure amb

la recent creació d'una conselleria d'Immigració i Cooperació

per part del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears suprimir l'actual

Conselleria de Presidència, atès que la immensa majoria de les

seves competències han estat transferides a la nova Conselleria

d'Immigració i Cooperació?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha renunciat el Govern de les Illes Balears a complir el seu

programa electoral sobre l'impost de successions?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que a les bases de la convocatòria d'oposicions a la

comunitat autònoma de les Illes Balears el Govern de les Illes

Balears dóna excessiu avantatge als aspirants que són interins

o al personal laboral, tot conculcant el principi constitucional

d'igualtat?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del recent

recurs contenciós administratiu interposat contra les bases de

la convocatòria d'oposicions per ingressar a la comunitat

autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7777/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a integració social de les persones

immigrades. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7805/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a anulAlació de la convocatòria de cursos de formació.

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7808/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost

sobre el lloguer de vehicles (I). (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7809/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost

sobre el lloguer de vehicles (II). (Mesa de 2 de novembre del

2005).
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RGE núm. 7810/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc

Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a impost sobre el lloguer de vehicles (III). (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7811/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost

sobre el lloguer de vehicles (IV). (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7815/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina

Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a retorn publicitari generat per l'equip ciclista Illes Balears.

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7816/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu

i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a edició de material didàctic contra la violència de

gènere. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7817/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i

Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord de

colAlaboració amb el Sr. Rafel Nadal. (Mesa de 2 de novembre

del 2005).

RGE núm. 7818/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i

Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mapa de

districtes industrials. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7819/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna

López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

objectius del programa "Viu la cultura". (Mesa de 2 de

novembre del 2005).

RGE núm. 7820/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó

Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

Congrés de l'educació. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora la consellera d'Immigració i Cooperació que el

II Pla integral d'atenció a les persones immigrades a les Illes

Balears no plantegi dins els seus objectius la plena integració

social de les persones immigrades?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el Govern el fet que el Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears hagi declarat inconstitucional la

convocatòria de cursos de formació per a professionals del

sector de la comunicació feta pel Govern?

Palma, a 31 d'octubre del 2005.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 Ple.

Per què considera el Govern de les Illes Balears que abans

un impost turístic era negatiu i ara l'impost sobre vehicles de

lloguer és positiu?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Tendrà caràcter voluntari el nou impost sobre el lloguer de

vehicles?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El diputat:

Antoni 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin compromís electoral compleix el Govern de les Illes

Balears en implantar l'impost sobre lloguer de vehicles??

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El diputat:

Francesc Quetglas i Rosanes.
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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.

Ha aconseguit el conseller el consens de tot el sector de

rent-a-car per implantar l'impost sobre lloguer de vehicles?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

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.

Quina valoració fa la consellera de Presidència i Esports del

retorn publicitari generat per l'equip ciclista Illes Balears durant

aquesta temporada?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

La diputada:

Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els principals objectius que es persegueixen amb

l'edició del material didàctic contra la violència de gènere, per

part de la Conselleria de Presidència i Esports?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

La diputada:

Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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.

Quins resultats espera obtenir la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia amb l'acord de colAlaboració al qual s'ha

arribat amb el tennista Rafel Nadal?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El diputat:

Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina mesura afecta la indústria de les Illes Balears el

mapa de districtes industrials presentat pel Ministeri d'Indústria

el passat 18 d'octubre?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El diputat:

Gaspar Oliver i Mut.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els objectius i les activitats del programa

anomenat "Viu la cultura" que està posant en marca la

Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

La diputada:

Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Considera el conseller d'Educació i Cultura que el  I

Congrés de l'Educació celebrat recentment a Palma ha respost

a les expectatives generades?

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El diputat:

Josep Simó Gornés i Hachero.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7649/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a



BOPIB núm. 109 -  4 de novembre del 2005 4263

hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (I),

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

2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7650/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic

(II), a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa

de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7651/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic

(III), a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7652/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic

(IV), a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7653/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic

(V), a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa

de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7654/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic

(VI), a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials

(Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7738/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tipus de

gestió a l'Hospital d'Inca, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7739/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

Menorca, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut (Mesa de 2 de novembre del 2005).

RGE núm. 7740/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cirurgia

cardíaca derivada a una clínica privada, a contestar davant la

Comissió no permanent de Salut (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7741/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

privatització del servei d'hemodinàmica, a contestar davant la

Comissió no permanent de Salut (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7758/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Fundació Art a la Seu (I), a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de novembre del

2005).

RGE núm. 7759/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Fundació Art a la Seu (II), a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de novembre del

2005).

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quins són els treballs que pretén continuar la Conselleria de

Salut i Consum durant aquest any 2005 adreçats a aconseguir

fomentar hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici

físic entre la població de les Illes Balears?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Amb quina periodicitat du a terme la Conselleria de Salut

i Consum controls de les tendències de consum en alimentació

de la població de les Illes Balears, tenint en compte l'edat i el

sexe dels ciutadans?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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 consellera de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Du a terme la Conselleria de Salut i Consum actuacions

d'educació alimentària, dirigida en general a tota la població, en

coordinació amb els altres departaments del Govern de les Illes

Balears?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.
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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 consellera de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Salut i

Consum per tal de colAlaborar amb el Ministeri de Salut i

Consum en el compliment i el desenvolupament de l'estratègia

NAOS?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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 consellera de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quines campanyes informatives, per tal de fomentar hàbits

saludables d'alimentació i de pràctica de l'exercici físic, atenent

especialment els sectors de població infantil i gent gran, ha dut

a terme la Conselleria de Salut i Consum durant aquest any

2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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 consellera de Salut i Consum del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quines campanyes específiques del foment de la ingesta de

fruites i verdures dirigida a tota la població ha dut a terme la

Conselleria de Salut i Consum durant aquest any 2005?

Palma, a 24 d'octubre del 2005.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quin tipus de gestió es farà a l'Hospital d'Inca?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Respecte de l'RNM a Menorca, pensa la consellera

conveniar-lo amb un centre privat?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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 la Comissió no

permanent de Salut.

Per què han et un conveni amb una clínica privada per tal de

realitzar cirurgia cardíaca derivant-la des de Son Dureta?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Per què es va privatitzar el servei d'hemodinàmica a Eivissa

en lloc de fer-ho a Can Misses?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Com valora el conseller d'Educació i Cultura el fet que la

Fundació Art a la Seu no pugui acabar de pagar el treball

encomanat al pintor Miquel Barceló?

Palma, a 27 d'octubre del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines previsions té la Conselleria d'Educació i Cultura en

relació amb la seva participació en la Fundació Art a la Seu,

que ha declarat la seva incapacitat per fer front al deute que té

amb el pintor Miquel Barceló?

Palma, a 27 d'octubre del 2005.

La diputada:

Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7722/05, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig de la proposició de llei que aprova un nou

estat per a Catalunya. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Dia 30 de setembre del 2005, el Parlament de Catalunya

aprovà un projecte per a un nou estatut a Catalunya.

L'aprovació d'aquesta proposta de reforma representa una

reforma constitucional encoberta i suposa un desafiament al

pacte constitucional del 1978 sobre el qual s'ha sustentat la

convivència democràtica a Espanya durant més de vint-i-cinc

anys.

El text d'aquest estatut, que entra en colAlisió amb la norma

fonamental de tots els espanyols, estableix una relació de

caràcter confederal entre Catalunya i Espanya com si fossin

dues realitats sobiranes i especialment dota aquesta comunitat

d'un model de finançament de caràcter bilateral aliè al principi

de multilateralitat.

És evident que amb l'aprovació d'aquest estatut el nostre

país viu un dels moments més greu de la seva històrica

democràtica. Totes les institucions que conformen Espanya i

especialment totes les comunitats autònomes que la integren

han de colAlaborar per mantenir l'esperit de consens del 1978 i

el respecte a la Constitució que tots ens vam donar, a fi que

Espanya continuï sent una realitat unida, plural i solidària, que

garanteixi la igualtat entre els espanyols i un finançament

suficient que permeti l'accés de tots els ciutadans als mateixos

serveis públics de qualitat.

Per això, des del Parlament de les Illes Balears rebutjam

aquesta reforma estatutària que de consumar-se suposaria, en

tota regla, una reforma del nostre model d'estat, mitjançant un

procediment que no és constitucionalment previst, sense

comptar amb la necessària consulta de tot el poble espanyol.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la

proposició de llei per la qual s'aprova un nou estatut de

Catalunya no s'ajusta a la Constitució Espanyola del 1978 i és

susceptible de vulnerar la igualtat de tots els espanyols i de

trencar l'equilibri i la solidaritat entre les regions i nacionalitats

que integren l'Estat espanyol.

2. El Parlament de les Illes Balears afirma que el

reconeixement com a nació de qualsevol comunitat autònoma,

així com la idea d'Espanya com un estat plurinacional, és

incompatible amb l'article 2 de la Constitució Espanyola, que

reserva aquesta naturalesa a la nació espanyola, pàtria comuna

i indivisible de tots els espanyols.

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

rotund que mitjançant una reforma estatutària es procedeixi a

una reforma constitucional encoberta, sense respectar els

procediments constitucionalment establerts, sense obtenir el

suport parlamentari exigit i sense compta amb l'opinió de la

sobirania nacional, expressada en referèndum de tots els

espanyols.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que un element

essencial de la proposició de llei per la qual s'aprova un nou

estatut per a Catalunya és el corresponent al finançament

autonòmic, pel qual es proposa reconèixer un procés de

negociació bilateral permanent de Catalunya amb l'Estat. Una

determinació de tal naturalesa suposaria canviar en profunditat

les regles d'organització del finançament autonòmic a Espanya.
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5. El Parlament de les Illes Balears manifesta que qualsevol

debat i acord en matèria de finançament autonòmic ha de

realitzar-se en un marc multilateral. Això no obstant, en el cas

que efectivament es produeixi el reconeixement d'un pacte

bilateral amb l'Estat en aquesta matèria, ja sigui expressat a

través del concert econòmic o d'altres modalitats, aquests

procediment i els seus efectes conseqüents no només hauran

d'aplicar-se exclusivament per a Catalunya, sinó que haurà de

ser estès al conjunt de les comunitats autònomes, garantint en

qualsevol cas la realització efectiva del principi de solidaritat.

6. El Parlament de les Illes Balears afirma que la millora i

l'aprofundiment del marc institucional autonòmic de les Illes

Balears, escomès en l'actualitat per mitjà del procés de reforma

estatutària tant a través dels treballs del Comitè d'Experts com

dels de la ponència parlamentària, és perfectament compatible

amb les normes constitucionals, el respecte absolut de les

competències exclusives de l'Estat i la configuració d'Espanya

com a nació.

7. El Parlament de les Illes Balears demana als diputats i

senadors elegits a les circumscripcions d'electors compreses en

aquesta comunitat autònoma que rebutgin amb el seu vot

l'aprovació d'aquest estatut d'autonomia de Catalunya.

Palma, a 25 d'octubre del 2005.

El portaveu:

Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7737/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a trasllat de missioners a Mallorca, amb solAlicitud de

tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials, pel

procediment d'urgència. (Mesa de 2 de novembre del 2005).

Palma, a 2 de novembre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes

Socials..

La tasca de religiosos i seglars que dediquen bona part de

la seva vida a millorar la situació de les persones als països

empobrits, mereix tot el reconeixement de la ciutadania de les

Illes Balears.

El Grup Parlamentari Socialista no creu, no obstant això,

que aquest reconeixement s'hagi de traduir en una despesa de

90.000 euros per subvencionar el transport dels missioners per

participar a un acte d'homenatge, organitzat pel Govern, ateses

les urgents necessitats que pateixen diversos països assolats per

terribles desastres naturals.

Estam convençuts que les persones a qui van dirigides

aquestes subvencions valoraran positivament que els fons

prevists serveixin per ajudar les víctimes d'aquests desastres,

especialment als països més pròxims per històrica i cultura,

com és en aquests moments Guatemala assolada per l'huracà

STAN.

El Grup Parlamentari Socialista creu que aquesta

convocatòria no és necessària ni oportuna, a més de ser un greu

comparatiu en oblidar persones que encara no formen part de

cap congregació religiosa, també desenvolupen tasques

igualment meritòries.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

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

Balears a suspendre la convocatòria prevista per al trasllat dels

missioners i que els fons prevists per a això siguin destinats a

ajudes d'emergència, especialment a Guatemala.

Palma, a 26 d'octubre del 2005.

La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

La portaveu:

Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 2828/05, amb solAlicitud de

resposta oral davant ple, presentada per l'Hble. Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, relativa a actuacions problemàtica

habitatge. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril de 2005).

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Palma, 13 d'octubre de 2005.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 3046/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a cost per a IB3

dels drets d'imatge d'esportistes. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril

de 2005).

a) Respecte als drets d'imatge dels esportistes, s'ha

d'explicar que no representaran cap despesa per a IB3, atès que

s'han cedit els dels equips i esportistes en general, ja patrocinats

per l'activitat de la Fundació Illesport.
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Existeix un conveni amb la Fundació Illesport per aprofitar

les sinèrgies entre els mitjans públics de comunicació de les

Illes Balears i aquesta fundació del Govern, que té com a

finalitat promoure l'esport balear i els esportistes, aprofitant la

tasca informativa i de divulgació que exerceixen les cadenes de

ràdio i televisió d'IB3.

Com succeeix en altres comunitats autònomes, la

radiotelevisió autonòmica s'ha de convertir en el promotor

principal de l'esport en general i dels clubs de les primeres

divisions en particular, per tal de contribuir a la sana afició

esportiva i promoure la identificació amb les icones i senyes

d'identitat pròpies de la nostra comunitat, d'entre les quals, tenir

un equip a l'anomenada "millor lliga de futbol del món" n'és

una de molt important, com també ho és tenir un equip a l'ACB,

la lliga de bàsquet de primera divisió.

b) Pel que fa als clubs, per tant, anomenarem el Reial

Mallorca, únic club de futbol balear a la divisió d'honor del

futbol espanyol, i el Llanera Menorca, únic equip del bàsquet

balear a l'ACB, com els equips que hauran de tenir a IB3 un

tractament preferencial.

Això no és el mateix que adquirir "drets", qüestió molt més

complicada no per voluntat d'IB3, sinó pel fet que aquests drets

pertanyen normalment a entitats com Audiovisual Sport en el

cas del futbol, o la pròpia ACB en el cas del bàsquet, amb les

quals les diferents cadenes de televisió i ràdio han de signar,

acords per obtenir les cessions de drets audiovisuals que siguin

possibles. En el cas del futbol, els drets de lliga s'adquireixen

a través de la FORTA, que els ha comprat prèviament a

Audiovisual Sport, i en el cas del bàsquet es negocien amb

l'ACB.

En aquests moments, l'acord d'IB3 amb la FORTA pels

drets de futbol representen un cost de 2.629.887 euros per any

i es negocia la cessió dels drets de l'ACB, que suposarà un cost

pròxim als 100.000 euros per any.

En ambdós casos, es pretén l'adquisició més àmplia possible

de drets audiovisuals, tot i que aquest sistema està estrictament

regulat per les entitats esmentades.

A part dels drets d'aquestes competicions, els mitjans

audiovisuals de la comunitat autònoma de les Illes Balears

tractaran d'arribar als millors acords amb els clubs per

promocionar l'esport, els partits amistosos, els torneigs

estiuencs, etcètera. Per la qual cosa es mantenen regularment

contactes entre les parts. 

Santa Ponça, 18 d'octubre de 2005.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 5833/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a campanyes de

comunicació i promoció a Internet. (BOPIB núm. 100 de 9 de

setembre de 2005).

La promoció efectuada per la Conselleria de Turisme a

través d'Internet, s'ha efectuat fonamentalment a través

d'illesBalears.es, portal de promoció turística de les Illes

Balears, a més de la promoció indirecte mitjançant la promoció

efectuada pels touroperadors. 

Palma, 13 d'octubre de 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 5836/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a nivell d'execució

Pla de desestacionalització. (BOPIB núm. 100 de 9 de

setembre de 2005).

Alaior: iniciat expedient de contractació.

Alaró: iniciat expedient de contractació.

Alcúdia: iniciades les obres.

Andratx: adjudicació del contracte.

Banyalbufar: iniciades les obres.

Bunyola: iniciada l'actuació.

Consell: adjudicat.

Es Castell: adjudicat.

Es Mercadal: iniciat expedient de contractació.

Lloseta: expedient de contractació.

Llubí: iniciades les obres.

Llucmajor: fase licitació.

Maria de la Salut: adjudicació del contracte.

Marratxí: iniciades les obres.

Petra: adjudicació del contracte.

Sa Pobla: iniciades les obres.

Sant Joan: adjudicat.

Sencelles: adjudicat.

Sineu: adjudicat.

La resta de municipis no han iniciat la fase de licitació.

 

Palma, 30 de setembre de 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 5838/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb

els diners de l'ecotaxa. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre de

2005).

Can Serra 200.000,00 euros.

Rutes cicloturístiques 562.318,00 euros.

Son Real 4.006.251,32 euros.

Quarter d'Intendència 2.943.727,61 euros.

Itineraris culturals 203.263,25 euros.

Sa Coma de'n Vidal 310.321,96 euros.

Cas Català  90.000,00 euros.

Escorca  24.000,00 euros.

Pla de neteja de platges 1.309.233,30 euros.

Can Portmany               783.396,00 euros.

Casa rectoral 

de Sant Francesc               346.732,00 euros.
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Palma, 10 d'octubre de 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 5970/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a estudis

base per quantificar el benefici econòmic de l'equip ciclista

Illes Balears. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre de 2005).

La valoració del benefici generat per l'equip ciclista Illes

Balears està realitzada per l'empresa Sofres Audiencia de

Medios, SA, sobre la base del nombre d'aparicions en mitjans

(premsa, ràdio, TV i internet) tenint en compte, entre altres, les

següents variables: número de referències, número de titulars,

impacte en audiència, impacte de difusió, espai

notícia/presència, valoració econòmica notícia/presència.

Palma, 17 d'octubre de 2005.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

G)

A les Preguntes RGE núm. 6379, 6380, 6381 i 6382/05

presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,

relatives a centre hípic de l'Agrupació Cavallista de Ses

Salines. (BOPIB núm. 101 de 16 de setembre de 2005).

En resposta a les preguntes 6379, 6380, 6381 i 6382/05, li

remet l'informe i documentació adjunta que va remetre en el

seu moment la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Palma, 20 d'octubre de 2005.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 6719/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei

del taxi per a les Illes Balears II. (BOPIB núm. 103 de 30 de

setembre de 2005).

En relació a la pregunta esmentada, us comunic que no em

consta que s'anunciés una proposta de Llei del taxi per a les

Balears.

 

Palma, 18 d'octubre de 2005.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 6720/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei

del taxi per a les Illes Balears III. (BOPIB núm. 103 de 30 de

setembre de 2005).

En relació a la pregunta esmentada, us comunic l'esborrany

de la proposta d'avantprojecte de llei de transport urbà

contempla la possibilitat de què els consells insulars d'Eivissa

i Formentera i Menorca, puguin atorgar llicències estacionals,

puguin establir àrees territorials de prestació conjunta, així com

un règim específic de serveis a punts generadors d'un trànsit

important que afecti varis municipis.

 

Palma, 18 d'octubre de 2005.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 6721/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei

del taxi per a les Illes Balears IV. (BOPIB núm. 103 de 30 de

setembre de 2005).

En relació a la pregunta esmentada, us comunic que

l'esborrany de la proposta d'avantprojecte de Llei de transport

urbà contempla la possibilitat d'atorgar, excepcionalment,

llicències estacionals amb una validesa temporal limitada a un

determinat període de l'any, si queda degudament justificada i

acreditada la seva necessitat. Per existir una demanda

específica generada per activitats estacionals i per una

insuficiència manifesta de l'oferta de serveis per donar resposta

a les necessitats detectades.

 

Palma, 18 d'octubre de 2005.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 6798/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a delegació

d'IB3 a Madrid. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre de

2005).

La delegació d'IB3 a Madrid representa un cost de lloguer

mensual de 4.071,60 euros a FORTA, al carrer Bocángel. La

instalAlació tècnica no es pot desglossar del conjunt de

l'enginyeria, ja que s'han instalAlat allà els terminals i

equipaments mínimament necessaris per interconnectar-nos per

fibra òptica o radioenllaços, igual que per intercanviar notícies

amb la resta de cadenes autonòmiques de FORTA. De la

mateixa manera, resulta difícil i aventurat, valorar per separat

el cost de les connexions per fibra o radioenllaç, corresponents

a mantenir una delegació a Madrid, ja que s'hauria de desplegar

el servei per trams, consum de megabits de la fibra, etcètera.

Quant al personal, IB3 hi té desplaçat un delegat de

l'EPRTVIB i la resta de personal, unes 4 persones, pertanyen
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a l'empresa que realitza els serveis informatius. De la mateixa

manera, com que el contracte citat no és personal sinó de

serveis, el cost del personal, individualment, no es pot

desglossar del total d'SBT.

En qualsevol cas, la delegació a Madrid és, a més

d'inevitable per cobrir la informació nacional per als ciutadans

de les illes, perfectament sinèrgica amb l'intercanvi i la

interrelació diària que hem de mantenir amb la FORTA. Com

ja se sap, la delegació s'ubica en un despatx dins la FORTA, on

es comparteixen serveis comuns amb la resta de delegacions de

TV autonòmiques. Totes les TV autonòmiques creades fins ara,

i ens consta que també les de futura incorporació, mantenen

una delegació a Madrid per a la cobertura informativa nacional

i per a l'intercanvi de notícies, productes i serveis.

 

Santa Ponça, 18 d'octubre de 2005.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 6799/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a dimissions a

IB3. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre de 2005).

En primer lloc és fals que hi hagut una "cadena de

dimissions" a IB3. Els tres directius que presentaren la dimissió

no feien feina a IB3, ni a l'ens públic, sinó en una de les

empreses contractades per aquesta com a proveïdors de serveis.

Els tres dimitiren al mateix temps, no en cadena com planteja

la pregunta.

Com és lògic, el Govern valora les anteriors decisions

adoptades per tres persones vinculades a IB3 amb el major

respecte i normalitat, especialment en un sector, com el

televisiu, de gran rotació i dinamisme.

 

Palma, 21 d'octubre de 2005.

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 6800/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions

de la directora general d'IB3. (BOPIB núm. 103 de 30 de

setembre de 2005).

Senzillament, perquè aquesta és la realitat. El sistema de

gestió d'IB3, basat en una estructura pública, lleugera i reduïda,

permet externalitzar part de la producció, i a contractar en el

mercat, a cada moment, els productes i serveis que es

demanden.

Aquest sistema, a més, proporciona dinamisme al sector

industrial i artístic de la nostra comunitat, millora la

qualificació dels treballadors, crea llocs de feina i en definitiva,

riquesa.

A més, el pressupost d'IB3 és el més baix, en termes

homogenis de comparació, del conjunt de televisions

autonòmiques. Quant a la qualitat, cobertura i percentatge de

producció pròpia, ens equiparam a les TV de major pressupost

i recorregut de la FORTA.

És per tot això, que la directora general va dir, en el mateix

acte, que el pressupost d'IB3 seria d'entre 50 i 60 milions i al

mateix temps, que no pretenia convertir-se en una càrrega

insuportable per a les arques de la comunitat autònoma.

No obstant això, i com ha manifestat recentment la pròpia

directora de TVE-Balears, la Sra. Gina Garcías, la TV és un

servei públic i no s'ha de mesurar únicament per la seva

rendibilitat econòmica, sinó social, cosa que el Govern de les

Illes Balears comparteix plenament.

 

Palma, 21 d'octubre de 2005.

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 6801/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a criteris dels

informatius d'IB3. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre de

2005).

En dissenyar el model d'externalització que seguiria IB3, els

informatius requerien una especial reflexió per la seva

consideració de contingut essencial dins la definició de servei

públic de televisió i exemple màxim del dret fonamental a

comunicar i rebre informació.

Entre totes les activitats que configuren el servei de

televisió, la que consisteix en assumir les decisions editorials

sobre programació es considera determinant pel legislador per

entendre que s'està duent a terme la gestió d'un canal de

televisió i per tant, és una activitat que ha de realitzar

directament l'operador de televisió. En qualsevol programa

informatiu, aquesta activitat es tradueix a: 1) seleccionar

l'actualitat informativa, definir el temps assignat a cada notícia

i determinar-ne l'ordre a l'escaleta (actuacions realitzades pel

director d'informatius i subdirector d 'informatius). I 2),

controlar i supervisar el desenvolupament material de la

notícia, activitat que es realitza a través dels editors.

Aquesta postura és coherent amb el que disposa la Llei

14/1966, de 18 de març, de premsa i impremta, que a efectes

imperatius, resulta aplicable a la televisió en la seva condició

de mitjà d'informació. A l'article 34, el text legal citat assenyala

que: "al frente de toda publicación periódica o agencia

informativa, en cuanto medio de información, habrá un

director, al que corresponderá la orientación y la

determinación del contenido de las mismas". 

Una vegada realitzat aquest anàlisi, s'ha de posar de

manifest que el model de serveis informatius elegit per IB3

Televisió implica que a la seva plantilla es trobin el director i

subdirector d'informatius, així com la figura dels editors que,

entre tots, asseguren el compliment dels criteris informatius,

entesos com a línia editorial del mitjà, externalitzant

exclusivament l'execució material de les notícies i la producció

executiva dels informatius, conservant IB3 Televisió, per tant,

les activitats que defineixen i garanteixen el servei públic.
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Santa Ponça, 18 d'octubre de 2005.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 6810/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a cost del

projecte del port esportiu de Cala Bona. (BOPIB núm. 103 de

30 de setembre de 2005).

En resposta a la pregunta esmentada, us inform que la

Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, no ha

presentat mai cap projecte del port esportiu de Cala Bona.

 

Palma, 10 d'octubre de 2005.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 6937/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a pacte

antitransfuguisme. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre de 2005).

El Govern es mostra respectuós amb els acords o pactes

entre partits polítics.

 

Palma, 19 d'octubre de 2005.

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 6938/05 presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a alarma social

pel clembuterol. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre de 2005).

No. Per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca es

respectà des d'un començament al garantia de confidencialitat

i informació reservada, limitant-se a comunicar un pressumpte

cas de clembuterol prioritzant el principi general de seguretat

alimentària. En tot moment s'ha actuat reglamentàriament

d'acord amb els protocols "Acuerdos de Santiago"del Pla

nacional d'investigació dels residus (PNIR) i s'ha garantit el

principi de contradicció i defensa; una vegada obtinguts els

resultats de l'anàlisi diriment i definitiva, que foren negatius,

s'aixecà la mesura cautelar d'intervenció de la granja afectada.

Durant la intervenció cautelar, s'autoritzaren moviments

controlats de ramat. No hi ha hagut perjudicis més enllà dels

que pròpiament es consideren habituals en aquests tipus de

casos, com a mesura cautelar. És prioritari el principi de

seguretat alimentària.

Palma, 14 d'octubre de 2005.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 6946/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a missatges

subliminals a IB3. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre de 2005).

Mai no s'han emès i, per tant, no pot deixar de fer una cosa

que mai ha fet.

 

Palma, 20 d'octubre de 2005.

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 6947/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a reajust

ideològic a IB3. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre de 2005).

No és cert.

 

Palma, 20 d'octubre de 2005.

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 6948/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a pressupost

d'IB3. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre de 2005).

En termes de comparança homogènia, és la més barata de

l'Estat espanyol. Les "informacions periodístiques" que se citen

no s'ajusten a la realitat i tergiversen les dades oficials

existents.

 

Palma, 20 d'octubre de 2005.

La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 7794/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller

de Turisme.

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

2 de novembre del 2005, conformement amb l'establert a

l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit

l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble.
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Sr. Conseller de Turisme, davant la Comissió  de Turisme, per

tal d'informar sobre l'avaluació de la implantació de la Targeta

Verda.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm.

5162/05 i 5263/05. 

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

2 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

7644/05, presentat per la diputada Hble. Sra. Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, i acordà que les dues preguntes de referència,

presentades per la diputada esmentada, relatives a títols

acadèmics i professionals no universitaris (BOPIB núm. 94, d'1

de juliol d'enguany) es tramitin  davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials als

projectes de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2006 i de mesures

tributàries i administratives, RGE núm. 7747/05 i 7748/05. 

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

2 de novembre del 2005, conformement a l'establert a l'article

93 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE

núm. 7796/05, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, i acordà d'ampliar el termini de presentació

d'esmenes parcials als projectes de referència, publicats al

BOPIB núm. 107, de 27 d'octubre d'enguany, fins al proper dia

22 de novembre del 2005.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de les

tramitacions dels projectes de llei de pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006 i de

mesures tributàries i administratives, RGE núm. 7747/05 i

7748/05. 

Oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes

Balears, la Mesa, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta,

de dia 2 de novembre del 2005, acordà d'habilitar els dilluns i

els dissabtes als efectes de les tramitacions dels dos projectes

de llei de referència, publicats al BOPIB núm. 107, de 27

d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 2 de novembre del 2005.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 108.

- Pàg. 4204 i 4220. Proposicions no de llei, apartat C)

On diu: RGE núm. 1704/04 ...

Ha de dir: RGE núm. 1704/05 ...

- Pàg. 4206 i 4230. Respostes del Govern a preguntes, apartat

F)

On diu: RGE núm. 4856/05 ...

Ha de dir: RGE núm. 4856/04 ...

- Pàg. 4230. Respostes del Govern a preguntes, apartat F)

On diu: BOPIB núm. 91 de 17 de juny del 2005

Ha de dir: BOPIB núm. 50, de 30 de juliol del 2004
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