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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1647/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política agrària del Govern de les
Illes Balears. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre la política agrària del Govern de les Illes
Balears.

Els darrers esdeveniments succeïts en el sector agrari, a
partir de les declaracions i les actituds del conseller
d'Agricultura i Pesca, han creat un clima de tensió en el sector
agrari de les Illes Balears.

El descens del preu de la llet a Menorca i l'anunci d'una
baixada de preus d'algun industrial mallorquí, fan necessari
interpelAlar el Govern de les Illes Balears sobre la seva política
agrària.

Palma, a 8 de setembre del 2003.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1578/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a temporada de caça de tords. (Mesa de 10
de setembre del 2003).

RGE núm. 1580/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a veda de raors. (Mesa de 10 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1607/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cessaments de membres en el Consell
Econòmic i Social. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1608/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a convocatòria pública d'ajuts a la
premsa escrita íntegrament en català. (Mesa de 10 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1609/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a convocatòria pública d'ajuts a la
premsa escrita íntegrament en català. (Mesa de 10 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1610/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla de neteja general de les zones
turístiques de les Illes. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1611/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla de neteja general de les zones
turístiques de les Illes. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1612/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mesures per incrementar el nombre
de certificats de coneixements mitjans de llengua catalana
(nivell C). (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1620/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a impost de successions. (Mesa de 10 de setembre del
2003).

RGE núm. 1634/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos de ferits per accidents de
trànsit. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1641/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a soterrament de les vies del tren de Palma. (Mesa de
10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1642/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a autopista Palma-Inca-Manacor. (Mesa de 10 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1643/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a circumvalAlació de la carretera de Llucmajor.
(Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1644/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a soterrament del Passeig Marítim de Palma. (Mesa
de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1645/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a marca Illes Balears sostenibles. (Mesa de 10 de
setembre del 2003).



BOPIB núm. 9 -  12 de setembre del 2003 81

RGE núm. 1646/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a regularització de places hoteleres ilAlegals. (Mesa
de 10 de setembre del 2003).

Palma, a 10 de setembre del 2003.
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
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quines raons s'ha avançat la temporada de caça dels
tords?

Palma, a 8 de setembre del 2003.
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.

Per quins motius s'ha avançat la temporada de pesca dels
raors?

Palma, a 8 de setembre del 2003.
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.

La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, preveu, a l'article 5.3, que "els
membres del grup III seran designats pel Govern de les Illes
Balears, havent consultat les institucions, entitats i
associacions de rellevància en cada sector". Per tot això,
demanam a la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes
Balears totes les institucions, entitats i associacions de
rellevància consultades i la resposta de cadascuna.

Palma, a 2 de setembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Fa comptes el Govern de les Illes Balears condicionar les
subvencions als continguts de les revistes en les
convocatòries públiques?

La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'eliminar la
convocatòria pública d'ajuts a la premsa escrita íntegrament en
català?

La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Quines mesures s'han dut a terme per netejar el litoral de les
Illes en la temporada turística del 2003?

La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Quines mesures s'han dut a terme per netejar el litoral de les
Illes en la temporada turística del 2003?

La diputada:
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Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 conseller de Funció Pública del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de
resposta escrita.

Quines mesures s'han implantat per duplicar el nombre de
certificats que acrediten els coneixements mitjans de llengua
catalana (nivell C)?

Palma, 2 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina reducció d'ingressos preveu que suposarà la
supressió de l'impost de successions als menors de 21 anys?

Palma, 4 de setembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

A quins hospitals de les Illes Balears s'han ingressat els
ferits per accident de trànsit traslladats pel concessionari del
servei d'ambulàncies del Govern de les Illes Balears durant l'any
en curs, tot especificant el nombre d'ingressats a cada hospital
per cada mes. 

Palma, 4 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Relació dels actes administratius efectuats pel Govern
balear en relació amb el soterrament de les vies del tren a Palma.

Palma, 8 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Relació dels actes administratius efectuats pel Govern
balear en relació amb l'autopista Palma-Inca-Manacor.

Palma, 8 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació dels actes administratius efectuats pel Govern
balear en relació amb la circumvalAlació de la carretera de
Llucmajor.

Palma, 8 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació dels actes administratius efectuats pel Govern
balear en relació amb el soterrament del Passeig Marítim de
Palma.

Palma, 8 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis i quines previsions d'ingressos té el Govern
sobre el procés de comercialització i la venda de la marca Illes
Balears Sostenibles?

Palma, 8 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quines persones i amb quins criteris pensa negociar la
Conselleria de Turisme la regularització de les places hoteleres
ilAlegals?

Palma, 8 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1581/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a oposicions a l'IBANAT. (Mesa de 10 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1613/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a conveni de colAlaboració amb UCABAL. (Mesa de
10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1655/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ajudes a UCABAL. (Mesa de 10 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1656/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a autopista Eivissa-Sant Antoni. (Mesa de 10 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1660/03, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració d'obligacions de serveis públics dels

vols entre les Illes i la península. (Mesa de 10 de setembre del
2003).

RGE núm. 1661/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de
drogues. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1662/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte de llei de fons de cooperació municipal.
(Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1663/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a clausura
definitiva de l'Hotel Bahía Park. (Mesa de 10 de setembre del
2003).

RGE núm. 1664/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de la mortalitat. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1665/03, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de la declaració d'obligacions de
serveis públics dels vols interinsulars. (Mesa de 10 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1666/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camp de
polo de Campos. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1667/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
de depuració. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1668/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern en relació amb l'Hospital Militar.
(Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1669/03, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació
de la cooperació per al desenvolupament. (Mesa de 10 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1670/03, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de les infraestructures de sanejament i depuració a
l'illa de Menorca. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1671/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaració del servei públic del transport aeri entre les Illes.
(Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1672/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l'accés dels treballadors al mercat del treball
europeu. (Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1673/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pins que
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realment han caigut en el temporal de novembre del 2001.
(Mesa de 10 de setembre del 2003).

Palma, a 10 de setembre del 2003.
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.

Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient tornar a
posar en marxa el procés d'oferta pública d'oposicions de
l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT), dependent
d'aquesta conselleria?

Palma, 8 de setembre del 2003 .
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el conseller d'Agricultura aprovar el conveni de
colAlaboració amb UCABAL corresponent a l'any 2003?

Palma, 29 d'agost del 2003 .
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu s'han suprimit les ajudes a la UCABAL?

Palma, 9 de setembre del 2003 .
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Creu convenient el Govern que per comunicar la ciutat
d'Eivissa amb Sant Antoni es construeixi una autopista?

Palma, 9 de setembre del 2003 .
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.

Amb quin fonament afirma la consellera d'Obres Públiques
i Transports que la normativa europea impedeix la declaració
d'obligació de servei públic per als vols entre les Illes i la
península?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 oral davant Ple.

Quin temps estarà la Conselleria de Salut a presentar la llei
de drogues que el govern del pacte de progrés va deixar
preparada?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern elaborar el projecte de llei de fons de
cooperació municipal?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no fa complir la
clausura definitiva de l'Hotel Bahía Park de s'Arenal, una
vegada finalitzat el procediment contenciós i a la vista que es
troba completament en funcionament des de l'arribada del Partit
Popular al poder?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu la consellera de Sanitat que existeix algun tipus de
relació entre l'augment de la mortalitat els mesos de juliol i
agost amb l'onada de calor d'aquests mesos a les Illes Balears?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
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 Ple.

Quina és la consignació pressupostària prevista pel
Ministerio de Fomento per al finançament de la declaració
d'obligacions de serveis públics dels vols interinsulars de les
Illes Balears?

Palma, 11 de juliol del 2003 .
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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.

A quina distància es trobarà la part més propera de la
urbanització de l'anomenat camp de polo de Campos de la platja
d'es Trenc?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha utilitzat el conseller de Funció Pública i Interior el vídeo
que recollia el dinar de José Luis Rodríguez Zapatero al Poble
Espanyol, la passada campanya electoral, per a la seva política
de depuració de l'administració autonòmica?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears en
relació amb l'adquisició de l'Hospital Militar i els usos que en el
futur se li podrien donar?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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.

Quines són les previsions del Govern en relació amb la
regulació de la cooperació per al desenvolupament?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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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 oral davant Ple.

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Medi
Ambient per tal de millorar les infraestructures de sanejament
i depuració a l'illa de Menorca?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 oral davant Ple.

Quins previsions té el Govern en relació amb la declaració
de servei públic del transport aeri entre les Illes?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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 Ple.

Com pensa el Govern fomentar l'accés dels treballadors al
mercat de treball europeu per tal de reduir l'atur?

Palma, 10 de setembre del 2003 .
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de pins varen caure realment amb motiu del temporal
que tengué lloc el novembre del 2001?

Palma, 9 de setembre del 2003 .
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1615/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a contra l'autovia Inca-Manacor.
(Mesa de 10 de setembre del 2003).

RGE núm. 1635/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a declaració de servei públic del
transport aeri entre illes i amb la Península.  (Mesa de 10 de
setembre del 2003).

Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els responsables del Govern han anunciat als mitjans de
comunicació la construcció d’una autovia que enllaçarà
Manacor amb Inca per tal de donar solució als problemes de
comunicació per carretera entre Palma i Manacor.

Aquesta autovia, que s’ha plantejat sense estudis previs i
amb una gran improvisació, xoca frontalment amb el Pla
Director Sectorial de carreteres aprovat el 1998, amb les
previsions inicials del Pla Territorial de Mallorca i amb els
plantejaments urbanístics de molts de termes municipals.

La construcció d’aquesta nova autovia no farà més que
agreujar el colAlapse a l’entrada de Palma, ja que l’augment de
vehicles a l’autopista d’Inca-Palma seria desproporcionada:
s’obliga els usuaris a recórrer 17 quilòmetres més per anar de
Manacor a Palma, amb el conseqüent cost econòmic i de temps.

Tot i construir-se l’autovia, la carretera PM-715 continuarà
sent un problema pendent, i tanmateix caldrà actuar-hi en un
futur, ja que continuarà sent la via més lògica per anar de
Manacor a Palma.

És, doncs, per tot  això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a descartar el projecte d’autovia Manacor-Inca a causa
dels greus impactes territorials i ambientals, la major distància
del trajecte i els problemes de trànsit que se’n derivaran
especialment a les ciutats d’Inca i de Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a optar per utilitzar el traçat actual de la carretera Palma-
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Manacor tot desdoblant l’actual via, fent les circumvalAlacions
de Son Ferriol, Algaida i Manacor, i fent els carrils lents i els
accessos necessaris a les diverses explotacions agrícoles.

Palma, a 3 de setembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Els responsables del Govern han donat a conèixer als
mitjans de comunicació que la declaració de servei públic en les
rutes aèries entre les Illes Balears no inclourà les rutes entre els
aeroports de les Illes i alguns aeroports de la península.

Les Illes Balears, en menor o major grau, veuen condicionat
el seu desenvolupament econòmic, social i cultural per mor del
fet insular, i en el cas de Menorca i Eivissa per la doble
insularitat.

At ès que la relació de les Illes Balears amb la península és
estreta en molts àmbits i que la necessitat de desplaçament aeri
és una necessitat en moltes circumstàncies (relacions
d’intercanvi comercial, desplaçament d’estudiants, viatges per
motius de salut...).

Atès que hi ha una forta demanda social perquè la
declaració de servei públic en les rutes aèries inclogui els
enllaços amb la península.

Atès, així mateix, que la garantia pública del principi
d’igualtat d’oportunitats implica l’accés universal a les tarifes
bàsiques, és llavors competència del Govern de l’Estat garantir
tarifes assequibles sense objeccions produïdes per una pretesa
manca de rendibilitat. En aquest sentit, les tarifes anunciades
per als vols interinsulars són clarament excessives i
sensiblement superiors a les tarifes que regeixen a les Illes
Canàries per a distàncies similars a les de Balears.

Atès que el Reglament europeu núm. 2408/92, de juliol del
1992, relatiu a l’accés de les companyies aèries a les rutes aèries
intracomunitàries, al seu article 4 estableix uns requisits
perfectament compatibles amb la situació de les Illes Balears.

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la
següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions oportunes davant el Ministerio de
Fomento del Govern de l’Estat i davant la Unió Europea, a fi i
a efecte que la Declaració d’Obligacions de Servei Públic en
rutes aèries de les Illes Balears inclogui, a més dels vols entre
illes, alguns vols entre les Illes Balears i aeroports peninsulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions oportunes davant el Ministerio de
Fomento del Govern de l’Estat i davant la Unió Europea, a fi i
a efecte de rebaixar les tarifes inicialment previstes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar participació als tres consells insulars en la
comissió mixta que es crearà per examinar les propostes  de les
companyies aèries.

Palma, a 8 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials

al Projecte de llei RGE núm. 1543/03, de mesures urgents en
matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre del 2003, atesa la petició del Grup Parlamentari
Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 1700/03, acordà d'ampliar
el termini de presentació d'esmenes parcials al projecte de llei
de referència (publicat al BOPIB núm. 8, de 5 de setembre
d'enguany), que acabarà dia 19 de setembre d'enguany, a les
14,00 hores. El termini de presentació de les esmenes a la
totalitat referides al dit projecte, acabarà dia 15 de setembre
d'enguany, a les 14,00 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Creació de la Comissió no permanent de Salut. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de setembre del 2003,
conformement amb l'establert a l'article 52 del Reglament de la
Cambra, i atès l'escrit RGE núm. 1459/03, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, acordaren la creació de la Comissió no
permanent de Salut, la composició de la qual serà de 17
membres, amb la distribució següent: 9 membres del Grup
Parlamentari Popular, 5 membres del Grup Parlamentari
Socialista, 1 membre del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, 1 membre del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds i 1 membre del Grup Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
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Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Acord sobre l'òrgan en què s'han de debatre les propostes

de resolució que puguin derivar-se del debat en el si de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de l'escrit RGE núm.
920/03, presentat pel Tribunal de Comptes, mitjançant el qual
tramet l'Informe anual de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, exercici de l'any 2000. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de setembre del 2003, acordaren
que l'òrgan davant el qual s'han de debatre les propostes de
resolució de referència serà la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió de Turisme del Parlament de les

Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre del 2003, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 1654/03, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual es comunica que l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler substitueix l'Hble. Sra.
Diputada Maria José Camps i Orfila, a la Comissió de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència reguladora de les normes de

procediment per a la designació dels representants del
Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de setembre del 2003, manifestaren
el seu parer favorable a la resolució següent.

Resolució de la Presidència reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del

Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears

Atès que, vigent la Llei 3/2000, de 20 de març, del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears, es va aprovar una
Resolució de Presidència, reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

Atès que l’esmentada Llei 3/2000 ha estat derogada per la
Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del
sistema universitari de les Illes Balears, l’article 7 de la qual
regula la composició del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears i estableix que correspon de designar-ne tres dels
seus membres al Parlament de les Illes Balears, pertoca ara
dictar una nova Resolució de Presidència adaptada a la nova
Llei 2/2003.

A falta d’una regulació específica i expressa sobre el criteri
numèric a aplicar, se’n considera l’adequat la regla d’Hont.

En conseqüència, aquesta Presidència, en ús de les
atribucions que té conferides i conformement amb l’establert
per l’article 31 del Reglament de la Cambra, dicta la següent

RESOLUCIÓ

El procediment a seguir per a la designació pel Ple de la Cambra
dels tres representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears serà el següent:

1. Els tres representants del Parlament al si del Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears seran designats pel Ple, a
proposta dels grups parlamentaris, en el nombre que, per a cada
un d’aquests grups, fixi la Mesa del Parlament, segons el
nombre de diputats que s’integren a cadascun dels grups,
mitjançant l’aplicació de la regla d’Hont.

2. Tres dies abans del dia en què hagi de tenir lloc la sessió
plenària en l’ordre del dia de la qual s’inclogui la designació del
representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat, i per tal de poder acomplir l’establert per l’article 69
del Reglament, els grups parlamentaris hauran de comunicar a
la Presidència de la Cambra els noms de les persones
proposades.

3. La Presidència de la Cambra, conformement amb l’establert
per l’article 69 del Reglament, informarà tots els diputats, a
través dels grups parlamentaris respectius, dels noms de les
tres persones proposades.

4. Arribat el moment de sotmetre a la consideració del Ple els
noms de les persones proposades, el President demanarà a la
Cambra si es poden donar per designats per assentiment els
representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears

5. Si la Cambra hi assentia, el President en proclamarà la
designació i, posteriorment, comunicarà els noms dels
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designats com a representants del Parlament en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears al Govern de les Illes
Balears perquè en procedeixi al nomenament, conformement
amb l’establert per l’article 8 de la Llei 2/2003, de 20 de març,
d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears.

A la seu del Parlament, a 10 de setembre del 2003.
El president,
Pere Rotger i Llabrés.
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