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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 352/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria d'habitatge. (Mesa
de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 353/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb els serveis
ferroviaris a les Illes Balears. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 354/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb l'adquisició de
finques i terrenys dels fons provinents de l'ecotaxa. (Mesa de
12 de febrer del 2003).

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en matèria d'habitatge.

Atès l'encariment de l'habitatge a la nostra comunitat
autònoma i atesa la dificultat que tenen els ciutadans de les
Illes Balears per accedir-hi, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears pel que fa a la política
d'aquest en matèria d'habitatge.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb els serveis
ferroviaris a les Illes Balears.

Al principi de la present legislatura, el Govern de les Illes
Balears va prometre una millora dels serveis ferroviaris a la
nostra comunitat; la realitat actual és molt diferent, així, el
Govern pràcticament s'ha dedicat a gestionar els serveis que ja
deixà enllestits l'anterior executiu. Per tots aquests motius, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears pel que fa a la política d'aquest en matèria ferroviària.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:

Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb l'adquisició de
finques i terrenys amb fons provinents de l'ecotaxa.

Ateses les informacions aparegudes als mitjans de
comunicació en relació amb l'adquisició de la urbanització
Colonia Virgen del Carmen de Son Serra de Marina, terme
municipal de Santa Margalida, i atesa la valoració i el preu
abonat pel Govern per la compra d'aquests terrenys, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
respecte de la política duta a terme per aquest en relació amb
l'adquisició de finques i terrenys amb fons provinents de
l'ecotaxa.

Palma, a 29 de gener del 2003.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 355/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants del Museu de Mallorca. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 356/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants del Museu de Menorca. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 357/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants del Museu d'Eivissa-Formentera. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 358/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants del Museu Puig des Molins. (Mesa de 12 de febrer
del 2003).

RGE núm. 359/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants del Museu de Muro. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 360/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants del Museu Pollentia. (Mesa de 12 de febrer del
2003).
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RGE núm. 361/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos en concepte d'entrades del Museu de Mallorca.
(Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 362/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos en concepte d'entrades del Museu de Menorca.
(Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 363/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos en concepte d'entrades del Museu d'Eivissa-
Formentera. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 364/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos en concepte d'entrades del Museu Puig des Molins.
(Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 365/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos en concepte d'entrades del Museu de Muro. (Mesa
de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 366/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos en concepte d'entrades del Museu Pollentia. (Mesa
de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 379/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per a projectes dirigits a persones amb discapacitats.
(Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 380/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per a projectes dirigits a persones majors dependents.
(Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 381/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per al programa d'educació familiar i atenció a
famílies desfavorides. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 382/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrees
declarades ARI. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 383/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Par lamentari Popular, relativa a solars
cedits al Govern dins zona ARI. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 388/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per a la millora de la situació dels immigrants. (Mesa
de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 389/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

ajudes per a lloguer d'habitatges on es duen a terme activitats
integradores. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 390/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alAlegacions acceptades al PORN de ses Salines. (Mesa de 12
de febrer del 2003).

RGE núm. 391/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alAlegacions acceptades al PORN de Cala d'Hort. (Mesa de
12 de febrer del 2003).

RGE núm. 392/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives en matèria de formació. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 393/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives en matèria de formació. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 394/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives en mat`ria de formació. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 395/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives en matèria de formació. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants visitants va tenir el Museu de Mallorca durant l'any
2002? Especificau-ne el total, i per grups d'escolars i de jubilats.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quants visitants va tenir el Museu de Menorca durant l'any
2002? Especificau-ne el total, i per grups d'escolars i de jubilats.
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Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants visitants va tenir el Museu d'Eivissa-Formentera
durant l'any 2002? Especificau-ne el total, i per grups d'escolars
i de jubilats.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants visitants va tenir el Museu Puig des Molins durant
l'any 2002? Especificau-ne el total, i per grups d'escolars i de
jubilats.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants visitants va tenir el Museu de Muro durant l'any
2002? Especificau-ne el total, i per grups d'escolars i de jubilats.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants visitants va tenir el Museu Pollentia durant l'any
2002? Especificau-ne el total, i per grups d'escolars i de jubilats.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos va obtenir el Museu de Mallorca en
concepte de venda d'entrades durant l'any 2002?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos va obtenir el Museu de Menorca en
concepte de venda d'entrades durant l'any 2002?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos va obtenir el Museu d'Eivissa-Formentera
en concepte de venda d'entrades durant l'any 2002?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos va obtenir el Museu Puig des Molins en
concepte de venda d'entrades durant l'any 2002?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos va obtenir el Museu de Muro en concepte
de venda d'entrades durant l'any 2002?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos va obtenir el Museu Pollentia en concepte
de venda d'entrades durant l'any 2002?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quines ajudes s'han concedit l'any 2002 a l'empara de l'ordre
de la Conselleria de Benestar Social publicada el 23 d'abril del
2002, per la qual es regulen les bases de les ajudes per realitzar
projectes dirigits a persones amb discapacitats, gestionades per
l'IBAS? Indicau-ne les quantitats, el concepte i l'entitat
destinatària.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes s'han concedit l'any 2002 a l'empara de l'ordre
de la Conselleria de Benestar Social publicada el 23 d'abril del
2002, per la qual es regulen les bases de les ajudes per realitzar
projectes dirigits a persones majors dependents, gestionades
per l'IBAS? Indicau-ne les quantitats, el concepte i l'entitat
destinatària.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.

Quines subvencions s'han concedit a l'empara de l'Ordre
7958 publicada al BOIB de 4 de maig del 2002, de convocatòria
de subvencions a corporacions locals per dur a terme el
programa d'educació familiar i d'atenció de famílies desfavorides
i en situació de risc? Indicau-ne l'entitat, el concepte i la
quantitat.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.

Quines àrees han estat declarades ARI des de l'agost del
1999? Indicau-ne el municipi i la data de la declaració.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.
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Quins solars han estat cedits al Govern dins una zona ARI?
Indicau-ne el municipi i la superfície del solar.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.

Quines ajudes s'han concedit a l'empara de l'ordre 11926 de
la Conselleria de Benestar Social publicada al BOIB 74, de 29 de
juny del 2002, sobre la millora de la situació i per promoure la
inserció dels colAlectius d'immigrants? Indicau-ne el concepte,
la quantitat i el destinatari.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.

Quines ajudes s'han concedit a l'empara de l'ordre publicada
al BOIB 62, de 23 de maig del 2002, sobre el finançament del
lloguer d'habitatges on es duen a terme activitats que
promouen la inserció de determinats colAlectius? Indicau-ne el
concepte, la quantitat i el destinatari.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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 alAlegacions s'han acceptat per incloure al PORN
definitiu de ses Salines (Eivissa-Formentera)? Indicau-ne el
nombre de registre o qualsevol altra referència de l'alAlegació i
si s'ha acceptat en la seva totalitat.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.

Quines alAlegacions s'han acceptat per incloure al PORN
definitiu de Cala d'Hort? Indicau-ne el nombre de registre o
qualsevol altra referència de l'alAlegació i si s'ha acceptat en la
seva totalitat.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives de formació ha realitzat el Govern l'any
2002 per afavorir la inserció laboral de les dones? Indicau-ne la
durada de l'acció formativa, el pressupost i el lloc d'execució i
si s'ha fet en colAlaboració amb altres entitats o de forma directa
per la conselleria.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.

Quines iniciatives de formació ha realitzat el Govern l'any
2002 per afavorir la inserció laboral dels discapacitats? Indicau-
ne la durada de l'acció formativa, el pressupost i el lloc
d'execució i si s'ha fet en colAlaboració amb altres entitats o de
forma directa per la conselleria.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.
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Quines iniciatives de formació ha realitzat el Govern l'any
2002 per afavorir la inserció laboral dels immigrants? Indicau-ne
la durada de l'acció formativa, el pressupost i el lloc d'execució
i si s'ha fet en colAlaboració amb altres entitats o de forma
directa per la conselleria.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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

Quines iniciatives de formació ha realitzat el Govern l'any
2002 per afavorir la inserció laboral de les persones amb risc
d'exclusió social? Indicau-ne la durada de l'acció formativa, el
pressupost i el lloc d'execució i si s'ha fet en colAlaboració amb
altres entitats o de forma directa per la conselleria.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 309/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pla d'obertura de centres prèvia a
l'horari escolar. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 321/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cecili Buele i
Ramis, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a connexió Internet als centres d'educació. (Mesa de
12 de febrer del 2003).

RGE núm. 322/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cecili Buele i
Ramis, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a formació a distància del professorat. (Mesa de 12
de febrer del 2003).

RGE núm. 421/03, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer
i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a disminució de
l'atur. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 423/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat
d'execució de les inversions en infraestructures de benestar
social a les Pitiüses. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 429/03, de l'Hble. Sra. Diputada Sofía Hernanz
i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punt de
trobada. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 430/03, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
investigació biomèdica a les Illes Balears. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 431/03, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i
Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cita prèvia
centralitzada. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 432/03, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dessaladores al Pla Hidrològic. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 434/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissions
i destitucions a la Conselleria de Turisme. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 437/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra de
la urbanització de Son Serra de Marina. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 438/03, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixements de l'oferta de la família Mulet en relació amb la
compravenda de la urbanització de Son Serra de Marina.
(Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 439/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de
l'expedient del Flamingo. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 443/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a possibles
interessos privats d'alguns familiars de regidors del PSM de
Petra quant al traçat del tren. (Admesa pel president del
Parlament, en data de 12 de febrer del 2003).

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat d'alumnes s'han beneficiat del Pla d'obertura
de centres previ a l'horari escolar durant els cursos 2000-2001,
2001-2002 i 2002-2003?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de centres d'infantil, de primària i quants de
secundària tenien connexió a Internet el curs 1998-1999?
Quants en tenen el curs 2002-2003?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Cecili Buele i  Ramis.

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.

Quin ha estat el nombre de professorat que ha participat en
la formació a distància mitjançant les noves tecnologies el curs
2000-2001 i el curs 2001-2002?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Cecili Buele i  Ramis.

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, Santiago Ferrer  i
Costa, diputat  de la COP de Formentera, adscrit al Grup
Parlamentari Mixt, formula al conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres xifres
d'atur i d'ocupació a les Illes i a l'Estat espanyol?

Palma, a 11 de febrer del 2003.
El diputat:
Santiago Ferrer i Costa.

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, Joan Buades i
Beltran, diputat  d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula a la Conselleria de Benestar Social del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

En quin estat d'execució es troben les inversions en
infraestructures de benestar social a les Pitiüses que havia
d'escometre el Govern d'acord amb la Llei de traspassos de
competències de benestar social als consells insulars?

Palma, a 11 de febrer del 2003.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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 conseller de la Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Pot informa el Sr. Conseller de Presidència sobre les parelles
que han fet ús del Punt de Trobada des de la seva posada en
marxa i la inversió que ha suposat aquest servei?

Palma, a 12 de febrer del 2003.
La diputada:
Sofía Hernaz i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud
de resposta oral davant Ple.

Què pensa fer la Conselleria de Salut i Consum per
promocionar la investigació biomèdica a les Illes Balears?

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Pot explicar la Sra. Consellera quin és el balanç dels primers
mesos de funcionament del sistema de cita prèvia centralitzada?

Palma, a 12 de febrer del 2003.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes dessaladores preveu el Pla Hidrològic de les Illes
Balears?

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el Sr. Conseller de Turisme quins motius duen
a la dimissió del director general de Coordinació Turística, Sr.
Garau, i a la destitució del cap del Servei Tècnic de Coordinació
Turística, Sr. Francesc Valero, i de l'arquitecte Sr. Nadal
Caldentey?

Palma, a 4 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Havent-se acceptat pels responsables de turisme i patrimoni
que una part  de la urbanització Virgen del Carmen de Son Serra
de Marina ja era de domini públic, com explica el Govern la
compra de tot el sòl de la urbanització a un preu clarament
excessiu?

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Pot explicar el Sr. Celestí Alomar com va tenir coneixença de
l'oferta de la família Mulet per a la compravenda de la
urbanització Virgen del Carmen de Son Serra de Marina que
arriba al preu d'1,9 milions d'euros quan és sabut que el valor de
la urbanització era inferior tota vegada que era impossible
construir el que en el seu dia s'havia projectat?

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba l'expedient d'adquisició dels terrenys
anomenats "Flamingo" a ses Salines d'Eivissa?

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin moment va tenir coneixença el Sr. Conseller d'Obres
Públiques dels possibles interessos privats d'alguns familiars
de regidors municipals del PSM  de Petra relacionats amb el
traçat?

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 258/03, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'empresa Perlas Majórica, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 259/03, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a perspectives
de l'empresa Perlas Majórica, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 12 de febrer del 2003).
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RGE núm. 260/03, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'empresa CATISA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 261/03, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Cam p s  i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses de
Mallorca fora d'ordenació, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 262/03, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dinamització
del món rural de les Illes Balears mitjançant el LEADER
PLUS, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
12 de febrer del 2003).

RGE núm. 263/03, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'ajudes
PRO AGRO durant el 2002, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 264/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació
d'autobusos a Ciutadella, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 265/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació
d'autobusos a Ciutadella, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 266/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació
d'autobusos a Ciutadella, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 267/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 268/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 269/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 270/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 271/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 272/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 273/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 274/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 275/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proveïment de gas natural a l'illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
febrer del 2003).

RGE núm. 348/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament dels drets de successió a l'herència del Sr.
Bartomeu March Servera, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 367/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la
retirada de pins, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 368/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pins retirats
per la Conselleria de Medi Ambient, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 369/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
de les obres de reforma i adequació de la Llotja, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 370/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites a la
finca d'Aubarca, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 371/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a errades al
calendari "Fires i Mercats", a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 12 de febrer del 2003).
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RGE núm. 372/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau de
complexitat del projecte modificat del tren al seu pas per
Petra, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 373/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
perjudicis socials derivats del nou traçat del tren al seu pas
per Petra, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 374/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de
criteri del conseller en relació amb el traçat del tren per
Petra, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 375/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
justificació de l'interès general en relació amb la modificació
del traçat del tren al seu pas per Petra, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de febrer del
2003).

RGE núm. 376/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra
de terrenys vora la via del tren de Petra, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de febrer
del 2003).

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Després que LINE INVEST XXI es constituí en soci
unipersonal de Perlas Majórica, en quina situació es troba
actualment l'empresa?

Palma, a 3 de febrer del 2003.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 pregunt a
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quines perspectives reals de futur creu el conseller
d'Economia, Comerç i Indústria que pot  tenir l'empresa Perlas
Majórica?

Palma, a 3 de febrer del 2003.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació actual en què es troba l'empresa
CATISA?

Palma, a 3 de febrer del 2003.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el vicepresident del Govern que s'hauria de
solucionar el problema amb què es troben les 319 empreses de
Mallorca, totes elles fora d'ordenació?

Palma, a 3 de febrer del 2003.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera creu el conseller d'Agricultura que el
LEADER PLUS pot  dinamitzar el món rural de les Illes Balears?

Palma, a 3 de febrer del 2003.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

El Pla d'ajudes al sector lleter, conegut com PROAGRO s'ha
dut a terme durant l'any 2002?

Palma, a 3 de febrer del 2003.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 sol Alicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quins són els motius pels quals el Govern considera que a
Ciutadella resulta suficient una inversió d'uns 500.000 i per a
una terminal en lloc d'una estació d'autobusos?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants usuaris procedents del trànsit regular marítim del
port, quants de les línies regulars i del discrecional tant entre la
ciutat, les urbanitzacions i la resta de destinacions contemplen
els estudis del Govern per considerar que a Ciutadella resulta
suficient una terminal d'autobusos?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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
d'Ordenació Territorial.

Quins estudis ha realitzat el Govern per decidir on construir
una estació d'autobusos a Ciutadella?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins és l'import total de les inversions del projecte
autoritzat pel Govern a la Sociedad de Gas de Euskadi, SA pel
proveïment de gas natural a Menorca i TIR estimat pel període
autoritzat?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha fet i de quins disposa el Govern i quins
informes ha solAlicitat prèviament a autoritzar a la Sociedad de
Gas de Euskadi, SA el proveïment de gas natural a Menorca?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de projectes s'han presentat pel proveïment de gas
natural a Menorca i quines són les diferents propostes quant
a infraestructures, clients i mercat i pressuposts i d'altres dades
econòmiques de cadascuna?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quines informacions disposa el Govern sobre els motius
del tancament de les instalAlacions de gas butà de Ciutadella en
relació amb el proveïment de gas a Menorca?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions tingué en compte el Govern al Pla
director sectorial energètic per al proveïment de gas natural a
Menorca i quines disposicions hi ha en el Decret i en la seva
cartografia per aquest objecte?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius el Govern considera apropiat plantes
satèlAlit i tancs per al proveïment de gas natural a Menorca i això
mateix no sigui adequat per a les altres illes?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quines inversions, quina facturació, quin nombre de clients
i quines tarifes es preveuen per cada any en el projecte de la
Sociedad de Gas de Euskadi, SA, per al proveïment de gas
natural a Menorca?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són exactament les àrees dels municipis de Menorca
que el Govern ha autoritzat a la Sociedad de Gas de Euskadi, SA
per al proveïment de gas natural i qui i com les han decidit?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern que el projecte autoritzat a la Sociedad
de Gas Euskadi, SA, per al proveïment de gas natural a
Menorca necessitarà subvencions públiques? En aquest
supòsit, quins imports es consideren i amb càrrec a quins
pressuposts?

Palma, a 30 de gener del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina explicació pot  oferir el Govern de les Illes Balears per
demanar que el pagament dels drets de successió de l'herència
del Sr. Bartomeu March Servera es faci mitjançant doblers i no
s'acceptin així els fons bibliogràfics d'aquest important llegat
patrimonial?
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Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quin cost ha suposat  a la Conselleria de Medi Ambient
retirar els pins caiguts pel temporal de novembre del 2001?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de pins ha retirat la Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca finançar les obres
de reforma i adequació de subhasta de la Llotja amb fons de
l'ecotaxa?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quantes persones han visitat la finca d'Aubarca a data
d'avui?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com justifica el Govern les greus errades del calendari de
"Fires i Mercats" per a l'any 2003?

Palma, a 5 de febrer del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Era conegut pel Sr. Conseller d'Obres Públiques el grau de
complexitat del projecte modificat quan aquest s'aprovà
inicialment, amb el tall de camins de fora vila, amb un pas a
nivell a l'entrada del poble devora d'abaixador, amb tota l'aigua
que es filtra a la síquia fent malbé els pus de greixina de la zona,
amb una trinxera que arribarà fins als nou metres, etc.?

Palma, a 4 de febrer del 2003.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És conscient el Sr. Conseller, a dia d'avui, de la crispació i
divisió entre la mateixa gent del poble, del grau de
consternació, fins i tot  per als defensors del tren per fora, en
veure la magnitud de l'obra, que ha ocasionat el trasllat del tren
fora de la localitat de Petra?
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Palma, a 4 de febrer del 2003.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les raons del canvi de criteri del Sr.
Conseller d'Obres Públiques en relació amb el traçat del tren,
quan primerament s'oposà a un traçat per fora votat pel
consistori petrer, i llavors només amb el PSM petrer a favor,
preferí la solució dels desviament?

Palma, a 4 de febrer del 2003.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera com a justificació d'interès general de la
modificació del traçat del tren al seu pas per Petra, la despesa
pública de 6.010.121,04i més 601.012,10i d'expropiacions, les
expropiacions a més de 50 afectats, els perjudicis ocasionats
per la mateixa obra (crulls a les cases del poble per on passen
els camions), el consum de territori, l'impacte ambiental ferest
que provocarà la via, la substitució d'una antiga estació
catalogada com a edifici emblemàtic per un abaixador encara
més allunyat, per afavorir els interessos d'alguns familiars de
regidors del PSM de Petra?

Palma, a 4 de febrer del 2003.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tenia coneixement el conseller d'Obres Públiques de les
operacions de compra de terrenys confrontats amb la via del
tren per l'interior de Petra, per part de familiars de destacats

militants del PSM  de Petra, amb anterioritat a la proposta de
canvi de traçat?

Palma, a 4 de febrer del 2003.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 311/03, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
presència a les Illes Balears dels cossos i forces de seguretat
de l'Estat. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 349/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reprovació de l'actitud del conseller de Turisme del
Govern de les Illes Balears i del seu director general de
Coordinació Turística. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 350/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora i adequació de les carreteres de les Illes
Balears. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

RGE núm. 422/03, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i
Mixt, relativa a rebuig a la guerra. Procediment d'urgència.
(Mesa de 12 de febrer del 2003).

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La comunitat autònoma de les Illes Balears és, alhora de les
de més renda per càpita, de les que presenten un més alt índex
de delictes segons les estadístiques recentment publicades.

Les causes d’aquesta situació rauen precisament en les
peculiaritats del nostre model econòmic i social que per una
banda fa ostentació de riquesa però al mateix temps amaga
situacions problemàtiques en un percentatge significatiu de la
població, especialment d’aquella que cercant la seva promoció
personal s’ha incorporat més recentment a la nostra societat i
es troba a la cua del sistema productiu i amb variacions
periòdiques en la seva activitat laboral.

D’altra banda, el crim organitzat al voltant del món de la
droga, de la prostitució, del joc o de l’estafa, troba elements
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idonis per al seu desenvolupament donada la circulació de
capital i d’afluència de turistes que es dóna a les Illes Balears.

Aquesta situació, que no és particular i està suficientment
documentada a nombrosos estudis, necessita de mesures que
les administracions han d’establir de manera que es minvi el seu
impacte sobre els ciutadans, al mateix temps que es corregeixin
les causes que la provoquen.

Així, actuacions en el camp social com ajudes familiars,
allotjament, treball social, formació, promoció laboral, etcètera...,
són imprescindibles per resoldre conflictes que influeixen en la
percepció de seguretat de la població en general.

Encara que el concepte de seguretat és més ampli, ja que
essencialment es basa en la seguretat jurídica i social que
permeti la lliure decisió de les persones i el manteniment dels
seus drets fonamentals, no té discussió possible l’afirmació que
la incidència que tenen els delictes contra les persones i la
propietat privada en la percepció de seguretat o inseguretat és
màxima.

És per això que, al marge de les reformes econòmiques o de
les actuacions en l’àmbit social que puguin també ser
necessàries per assentar un vertader i perdurable clima de
seguretat, són necessàries actuacions de prevenció, de control
i de sanció de les conductes puntuals exercides en qualsevol
moment i per qualsevol persona entrin dins la denominació de
delicte. Són per tant, necessàries les actuacions de caire policial
en la seva justa manera i amb dotació adequada a les demandes
de la nostra societat i de la nostra principal indústria, el turisme,
bona part de l’èxit de la qual es basa en la imatge de seguretat
que pugui percebre el visitant ocasional.

Les declaracions, el maig del 2002, de la que era Delegada
del Govern de l’Estat a les Illes Balears, Sra. Catalina Cirer, han
de fer sonar l’alarma perquè, encara que coneguda la tradicional
manca d’atenció de l’Estat cap a la nostra comunitat, no havíem
tengut ocasió de copsar de forma tan clara la desatenció en
serveis tan primordials i la resignació amb que s’ha constatat
per la màxima representació del qui té la responsabilitat, tota
vegada que la nostra comunitat no disposa d’un cos de
seguretat propi com sí tenen altres.

A més a més el pretendre que les deficiències de les
dotacions constatades s’hagin de cobrir amb major dedicació
de la Policia Local és un exercici d’irresponsabilitat que no és
pròpia de la institució que la proposa.

Les reunions, dins aquest àmbit, entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern central no permeten albirar una solució
satisfactòria donada la considerable discrepància quant al
nombre d’efectius que seria necessari augmentar.

Per tot això:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
en la persona del seu Delegat a les Illes Balears, que informi el
Parlament de les gestions realitzades fins a data d’avui per
esmenar el dèficit dels efectius de la Guàrdia Civil i Policia
estatal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que informi al Parlament de les gestions realitzades fins a data
d’avui per esmenar el dèficit de Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que de manera immediata doti les Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat de la seva competència destinades a les Illes Balears
d’efectius suficients per fer front a les necessitats demandades
per un normal funcionament social i econòmic de la nostra
comunitat autònoma.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, dins l’àmbit de les seves competències, establir les
mesures que tendeixin a la creació d’un cos de seguretat de
dependència autònoma i que substitueixi als de dependència
estatal.

Palma, a 4 de febrer del 2003.
El diputat:
Joan Nadal i Buades.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En data 6 de març de 2000 s’aixeca pels Serveis d’Inspecció
de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears acta
a la qual es fa constar que l’agroturisme anomenat
“Binicomprat” a Algaida, “està en funcionament i té una
resolució d’autorització prèvia de 28 d’abril de 1999. Es
comunica que ha de presentar obertura”. Per tant, l’agroturisme
està funcionant sense tenir l’autorització d’obertura de la
Conselleria de Turisme.

L’autorització prèvia està concedida a l’entitat Morgatur, SL
de la qual el Sr. Jaume Joan Garau Salas era soci en un
cinquanta per cent en aquell moment, procedint posteriorment
a la venda de les seves participacions a la seva esposa.

En data de 14 de setembre de 2001 el Sr. Jaume Joan Garau
Salas es nomenat Director General de Coordinació Turística de
la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

En aquest moment l’agroturisme de Binicomprat seguia en
ple funcionament tot i que no comptava amb la preceptiva
autorització d’obertura.

Dia 4 de febrer de 2002, els inspectors de la Conselleria de
Turisme tornen a constatar l’explotació del mateix, reflectint
expressament a les seves actes que “hi ha un establiment que
realitza activitats turístiques d’allotjament en el medi rural”.

Dia 18 de febrer de 2002 es torna a comprovar pels
inspectors que l’establiment es troba “obert”.
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Així mateix, a les esmentades visites d’inspecció es constata
que l’agroturisme en qüestió explota més places de les que té
solAlicitades a la Conselleria i que està mesclant l’ús turístic i el
residencial. Així ho certifiquen l’Arquitecte Cap de la Secció
Tècnica dia 13 de febrer del 2000 (“el total de places no queda
clar ja que existeixen moltes estances que podrien ser
dormitoris”), i el Cap del Servei de Planificació del Turisme al
dia següent en els mateixos termes.

Tot i això, el conseller de Turisme contesta a una pregunta
parlamentària escrita del Partit  Popular dia 25 de febrer del 2002
dient que “no s’ha obert cap expedient d’infracció en matèria de
turisme a l’establiment anomenat “possessió de Binicomprat”,
tota vegada que no consta en aquesta conselleria que els
inspectors, en les diverses visites realitzades, hagin trobat cap
explotació turística”.

En virtut d’aquests antecedents i havent quedat palès que
el conseller de Turisme “no va informar degudament” al
Parlament, intentat amb això emparar l’actuació ilAlegal del seu
director general de Coordinació Turística, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació del
conseller de Turisme per haver faltat a la veritat al Parlament de
les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació del
director general de Coordinació Turística pel que fa a
l’explotació legal de l’agroturisme anomenat “Binicomprat”.

3. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació i
l’encobriment que, respecte el director general de Coordinació
turística, ha dut a terme el conseller de Turisme en relació a
l’explotació ilAlegal de l’agroturisme anomenat “Binicomprat”.

4. El Parlament de les Illes Balears exigeix el cessament
immediat del conseller de Turisme i del director general de
Coordinació Turística.

Palma, a 5 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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.

Les Illes Balears patim un greu dèficit d’infraestructures
viàries. A partir de la transferència de competències de la xarxa
depenent de l’Estat a la comunitat autònoma, la construcció de
carreteres de nova planta i l’obra d’ampliació de les vies de
major importància va quedar subjecte a la realització dels
convenis entre les dues administracions, on la part més
important de finançament havia de correspondre a l’Estat.

En realitat aquests convenis no es varen materialitzar de
manera substancial fins que a la passada legislatura el Govern
de Madrid presidit pel Sr. José M ª Aznar va signar un conveni
de 348.013.920i (58.000 milions de pessetes) amb el Govern de
les Illes Balears.

Amb aquest finançament es podia aconseguir que les
principals carreteres de les Illes Balears s’equiparassin a les de
la resta d’Espanya i poguessin disposar d’un nivell de capacitat
i seguretat adequat a les necessitats d’avui dia.

Desafortunadament el Govern del pacte de progrés ha anant
desaprofitant fins ara les grans possibilitats de desenvolupar
aquest conveni, i si afegim el gran augment del parc de vehicles
a les Illes Balears, es pot constatar la necessitat urgent de
donar solucions als problemes de trànsit i d’aturar l’alt índex
d’accidents que es produeixen a la xarxa viària.

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

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
urgent de donar solucions a les principals carreteres de la
comunitat autònoma duent a terme de manera immediata la
redacció dels projectes de construcció de:

a) Prolongació de l’autopista d’Inca.
b) Prolongació de l’autopista Palma- Manacor.
c) Finalització del segon cinturó de Palma.
d) Via de circumvalAlació Nord d’Inca.
e) Desdoblament del segon cinturó d’Eivissa.
f) Nou accés a l’aeroport d’Eivissa.

Palma, a 7 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista. d'esquerra
Unida i Ecologista i Mixt  presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Atès que la intervenció armada contra l'Iraq sembla
imminent, i considerant la importància de donar a conèixer
públicament l'opinió d'aquest parlament davant la possible
guerra, se solAlicita el procediment d'urgència.

Davant la possibilitat, cada vegada més propera, que el
Govern dels Estats Units iniciï un atac preventiu a territori
iraquià, i considerant que la guerra és la màxima expressió de
violència i per tant el camí menys desitjable per solucionar
conflictes internacionals, el Grup Parlamentari Socialista, el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista i el Grup Mixt
presenten la proposició no de llei següent.
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1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
qualsevol tipus d'acció violenta entre els pobles.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja una iniciativa
unilateral que suposaria una agressió contra Iraq.

3. El Parlament de les Illes Balears recorda que és el Consell de
Seguretat de Nacions Unides l'organisme que té la tasca de
preservar la pau i la seguretat internacionals i que una decisió
unilateral constituiria una clara violació d'aquest principi.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol que,
en cas d'iniciar-se el conflicte bèlAlic, s'abstengui d'autoritzar la
utilització de les instalAlacions portuàries i aeroportuàries de les
Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears manifesta que els més de 20
milions d'habitants de l'Iraq pateixen les conseqüències del
règim totalitari de Sadam Husein, i que, a més, serien ells els
vertaders perjudicats per una acció armada contra el seu país.

Per tant, el Parlament de les Illes Balears es posiciona de
manera radical en contra d'una possible intervenció bèlAlica a
l'Iraq alhora que demana una oportunitat per a la paraula i el
diàleg.

Palma, 11 de febrer del 2003.
Grup Parlamentari Socialista.
Grup Parlamentari PSM-EN.
Grup Parlamentari d'EU-Ecologista.
Grup Parlamentari Mixt.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 351/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a coneixement dels anglicismes històrics a l'illa de
Menorca, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de febrer del 2003).

Palma, a 12 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez..

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

En els darrers pressuposts aprovats en el Parlament per a
l’any 2003, es va aprovar una esmena presentada pel Grup
Popular que feia referència a habilitar una partida per realitzar

un estudi sobre l’ús i pervivència, en la llengua parlada i
escrita, dels anglicismes que, des del segle XVIII, es varen
integrar al menorquí. Principalment eren termes d’eines,
econòmics, mariners o de jocs. Paraules com tornescrú, xoc,
bòtil, mèrvil, tonx, o expressions com “tenir un ull blec”, hi
havia quatre jans i un boi” , o “val quatre penis”, i moltes
altres que s’han perdut, eren ben vives fa un temps. També,
n’hi ha d’altres de modernes o actuals que són usades
assíduament, i moltes vegades de forma incorrecte. Creim
interessant, així, que els nous anglicismes, integrats en els
darrers temps, sobretot lèxic tecnològic i científic, pugui ser
contemplat i analitzat en aquest estudi.

El Consell Insular de Menorca està desenvolupant diverses
accions de política de promoció de la llengua a Menorca, i
aquest podria ser un aspecte interessant a tenir en compte, ja
que el CIM té coneixement de primera mà de la sit uació de la
llengua a Menorca. Resulta, per tant, necessària i convenient la
seva colAlaboració en aquest àmbit.

És així que, el Grup Popular presenta la següent proposició
no de llei a la Comissió de Cultura del Parlament per a la seva
aprovació:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a conveniar, amb el Consell Insular de Menorca, els
acords i les accions pertinents per tal de desenvolupar l’estudi
sobre l’ús i pervivència dels anglicismes històrics a l’illa de
Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a difondre i publicar l’estudi resultant i a promoure les
accions de difusió pertinents per donar a conèixer aquest
aspecte de la llengua a Menorca, amb l’objectiu de fomentar el
seu coneixement i ús.

Palma, a 6 de febrer del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4939/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a cobrament d'uns
preus públics per visitar les finques d'Aubarca i es Verger.
(BOPIB núm. 166 de 5 de desembre del 2002).

L'entrada a les finques d'Aubarca i es Verger és lliure, no es
cobra res.

Palma, 6 de febrer del 2003.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 25/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Buades i Beltran, relativa a campanya
publicitària "Tots junts ho feim possible". (BOPIB núm. 170 de
17 de gener del 2003).

El cost total de la campanya publicitària del Govern de les
Illes Balears "Tots junts ho feim possible" ha estat de
546.274,74i.

D'aquesta despesa s'ha dedicat al fullet informatiu (cost del
fullet informatiu) 10.983,00i.

Les insercions en els mitjans de comunicació han costat
207.700,57i.

I la creativitat de la campanya, 113.156,07i.

Palma, 3 de febrer del 2003.
La cap de Servei de Relacions Informatives:
Bàrbara Galmés Chicón.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 323/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relatiu a recaptació de la presència del director
de TVE a les Illes Balears, del president del Consell Assessor
de TVE a les Illes Balears i del responsable del comitè
d'empresa de TVE a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
12 de febrer del 2003, conformement amb l'establert per l'article
43.3 del Reglament de la Cambra, acordà d'admetre a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita que la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, mitjançant el president del Parlament,
adopti l'acord de recaptar la presència del director de TVE a les
Illes Balears, del president del Consell Assessor de TVE a les
Illes Balears i del responsable del comitè d'empresa de TVE a les
Illes Balears, per tal d'informar sobre les denúncies, per part del
comitè d'empresa de TVE, de manipulació de la informació a
l'esmentat ens públic.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acte de jurament o promesa dels membres de la

Sindicatura de Comptes.

A la sessió extraordinària de la Mesa del Parlament de les
Illes Balears, reunida per a la celebració d'aquest acte, de dia 5
de febrer del 2003, havent estat elegits pel Ple de la Cambra en
sessió de dia 18 de desembre del 2002 com a síndics de
Comptes de la comunitat autònoma de les Illes Balears els
senyors Antoni Aguiló i Lluna, Pere Antoni Mas i Cladera i
Antoni Ferran Valdivieso i Amengual, conformement amb la
Llei 1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura de Comptes i amb
l'apartat 7 de la Resolució de la Presidència d'aquest Parlament,
reguladora del procediment per a l'elecció del Síndic de
Comptes, tengué lloc l'acte de jurament o promesa dels síndics
esmentats davant la Mesa del Parlament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 172.

- Pàg. 4316. 4. Informacions. Apartat B).
On diu: ..., assignà com a nou vocal suplent, ...
Hi ha de dir: ..., designà com a nou vocal suplent, ...
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