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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1515/03,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a futur energètic a les
Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat  Valentí
Valenciano i López.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble. Sr.
Conseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Juan i Cardona.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i l'Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Valentí
Valenciano i López i Josep Juan i Cardona.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1516/03,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'enllaç viari Palma-
Manacor.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margarita Isabel Cabrer i González.

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

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Francesc
Quetglas i Rosanes i l'Hble. Sra. Margarita Isabel Cabrer i
González.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1871/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats de despesa en accions de
comunicació i publicitat dels projectes vinculats a l'ecotaxa.
(BOPIB 10 de 19 de setembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1861/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nomenament del responsable
dels temes de l'ecotaxa. (BOPIB 10 de 19 de setembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1872/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a posada en funcionament de l'Hospital de
Menorca. (BOPIB 10 de 19 de setembre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1874/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament de la
depuradora de Cala en Porter. (BOPIB 10 de 19 de setembre del
2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1875/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Andreu Prohens i Vicens, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per fomentar l'estalvi
energètic en l'enllumenat públic. (BOPIB 10 de 19 de setembre
del 2003).

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç. Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1876/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Jaime Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a implantació de la policia turística a Menorca.
(BOPIB 10 de 19 de setembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1860/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centre d'educació primària a Sant Josep.
(BOPIB 10 de 19 de setembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1862/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a augment de la mortalitat. (BOPIB 10 de 19
de setembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1865/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell Assessor de Turisme. (BOPIB 10
de 19 de setembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1656/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Miquel Ramón i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a autopista Eivissa-Sant
Antoni. (BOPIB 9 de 12 de setembre del 2003).
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La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1863/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llicències i autoritzacions de l'Hotel Bahía
Park. (BOPIB 10 de 19 de setembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de setembre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1615/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a contra l'aut ovia Palma-Manacor. (BOPIB núm. 9 de 12
de setembre del 2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1873/03.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre del 2003, quedà ajornada, atès l'escrit RGE núm.
2088/03, presentat  per l'Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals, la pregunta de referència, del diputat
Hble Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subvencions per danys meteorològics al cultiu de la
patata (BOPIB núm. 10, de 19 de setembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,

Hisenda i Innovació, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, sobre les línies bàsiques de l'acció de govern
(RGE núm. 1402/03).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre del 2003, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell, qui,
acompanyat de la secretària general tècnica, de la directora
general de Tecnologia i Comunicacions, del director general de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, del director
general de Tributs i Recaptació, de la directora general del
T resor i Política Financera, del director general de Pressupos t s
i del director general de Patrimoni, informà sobre el tema de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre les línies bàsiques de l'acció
de govern  (RGE núm. 1402/03).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre del 2003, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, Margarita Isabel Cabrer i
González, qui, acompanyada de la secretària general, del
director general d'Obres Públiques i Transports, del director
general d'Ordenació del Territori, del director general de Ports,
del director general d'Arquitectura i Habitatge, del director
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gerent d'SFM i del director gerent de l'IBAVI, informà sobre el
tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,

davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre les línies
bàsiques de l'acció de govern  (RGE núm. 1402/03).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre del 2003, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
Jaume Font i Barceló, qui, acompanyat del director general de
Recursos Hídrics, del director general de Qualitat Ambiental i
Litoral, del director general de Caça, Protecció d'Espècies i
Educació Ambiental, de la directora general de Biodiversitat, del
secretari general, de la director general de l'IBASAN, del
director gerent de l'IBAEN, del director gerent de l'IBANAT, del
cap del Gabinet del conseller i del cap de Premsa de la
consellera, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

davant la Comissió de Turisme, sobre les línies bàsiques de
l'acció de govern  (RGE núm. 1402/03).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de setembre del 2003, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, Joan Flaquer
i Riutort, qui, acompanyat del secretari general tècnic, del
director general de Promoció Turística, del director general
d'Ordenació i Planificació Turística, del gerent d'IBATUR i del
gerent d'ENTURIB, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç,

Indústria i Energia, davant la Comissió d'Economia, sobre les
línies bàsiques de l'acció de govern  (RGE núm. 1402/03).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de setembre del 2003, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indúst r i a  i
Energia, Josep Juan i Cardona, qui, acompanyat del secretari
general tècnic, del director general de Comerç, del director
general de Promoció Industrial, del gerent de l'Institut
d'Innovació Empresarial (IDI) i del cap de Gabinet, informà
sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre les línies bàsiques de l'acció de govern  (RGE núm.
1402/03).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre del 2003,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura, Francesc Fiol i Amengual, qui, acompanyat del
director general d'Universitat, del director general
d'Administració i Inspecció Educativa, del director general de
Planificació i Centres, del director general de Personal Docent,
de la directora general d'Ordenació i Innovació, de la directora
general de Formació Professional, de la directora general de
Cultura, del director general de Política Lingüística, del secretari
general i del cap de gabinet del conseller, informà sobre el tema
de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre les
línies bàsiques de l'acció de govern  (RGE núm. 1402/03).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre del 2003, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, Guillermo de Olives i Olivares, qui, acompanyat del
secretari general tècnic, de la directora general de Treball i Salut
Laboral, del director general de Formació, del director de
l'Institut de Salut Laboral i del cap de Gabinet, informà sobre el
tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Constitució de la Comissió no permanent de Salut del

Parlament de les Illes Balears i elecció de la mesa.

 Amb data 16 de setembre de l'any 2003, es procedí a la
constitució de la Comissió no permanent de Salut del Parlament
de les Illes Balears i a l'elecció de la mesa. En conseqüència,
quedà integrada de la manera següent:

President: 
Hble Sr. Josep Simó Gornés i Hachero (Grup Parlamentari

Popular).
Vicepresident:

Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir (Grup Parlamentari Socialista).
Secretària:

Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.

Membres

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
Hble. Sra. Anna López i Oleo.
Hble. Sr. Mayans i Serra, José Miguel.
Hble. Sr. Miquel Munar i Cardell.
Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez.
Hble. Sra. María José Camps i Orfila.
Hble. Sra. Francina Armengol i Socias.
Hble. Sra. Aina Salom i Soler.

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista:
Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds:
Hble. Sr. Miquel Ramón i Juan.

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sra. Dolça Mulet i Dezcallar.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2141/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a política de transports del Govern
de les Illes Balears. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2142/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a política d'habitatge del Govern
de les Illes Balears. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2143/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a política del Govern de les Illes
Balears en matèria de nomenaments d'alts càrrecs, assessors
i càrrecs de confiança. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

Palma, a 1 d'octubre 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 d'Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern
de les Illes Balears, sobre la política de transports del Govern de
les Illes Balears.

Els anuncis de modificacions del Pla de carreteres, les
alarmants xifres de consum energètic i consum del territori i la
manca de notícies sobre les previsions respecte del foment del
transport  públic, fan necessari interpelAlar el Govern de les Illes
Balears sobre la seva política de transports.

Palma, a 23 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 d'Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern
de les Illes Balears, sobre la política d'habitatge del Govern de
les Illes Balears.

Les xifres sobre l'elevat preu de l'habitatge a les Balears i els
estudis que detecten greus mancances socials en aquesta
necessitat bàsica fan necessari interpelAlar el Govern de les Illes
Balears respecte de la seva política d'habitatge.

Palma, a 23 de setembre del 2003.
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La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 d'Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern
de les Illes Balears, sobre la política del Govern de les Illes
Balears en matèria de nomenaments d'alts càrrecs, assessors i
càrrecs de confiança.

Els nomenaments fets pel Govern de persones que s'havien
significat en campanyes contra l'anterior govern i de persones
que varen concórrer a les eleccions generals en opcions
electorals diferents del Partit  Popular, fan necessari interpelAlar
el Govern de les Illes Balears sobre la seva política de
nomenaments d'alts càrrecs, assessors i càrrecs de confiança.

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2206/03, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1515/03, relativa a
futur energètic a les Illes Balears. (Mesa d'1 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2207/03, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1516/03, relativa a
enllaç viari Palma-Manacor. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

Palma, a 1 d'octubre 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 1515/03,
relativa a futur energètic a les Illes Balears, la moció següent.

1, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears:

a) A posar immediatament en marxa tots els mecanismes
administratius per tal de construir el gasoducte amb el
mínim de temps possible.

b) Que d'acord amb el principi d'equilibri territorial, dugui
gas natural, alhora, a totes les Illes.

c) A vetllar per tal que s'apliqui la normativa actual en
matèria energètica i a tenir especial esment que tots els
ciutadans que estiguin en condicions legals d'usar energia
elèctrica provinent de l'empresa distribuïdora en puguin
gaudir immediatament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta a GESA a construir
les línies de distribució necessàries per tal de cobrir la demanda
d'energia elèctrica actual i insta al Govern de les Illes Balears a
seguir i fer complir aquesta mesura, d'acord amb la legislació
vigent.

Palma, a 25 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 1516/03,
relativa a enllaç viari Palma-Manacor, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a abandonar el projecte d'autopista, autovia o via ràpida
entre Inca i Manacor.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a donar prioritat al desdoblament de l'actual carretera C-
715, entre Palma i Manacor.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a incloure dins el Conveni de carreteres entre el Govern
de les Illes Balears i el Govern de l'Estat el finançament de les
obres de desdoblament.

Palma, a 25 de setembre del 2003.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2130/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a museu de Formentera. (Mesa d'1
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2131/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista, relativa a projecció exterior cultural. (Mesa d'1
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2133/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a fulletó Baleart. (Mesa d'1 d'octubre
del 2003).

RGE núm. 2134/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a servei de diàlisi. (Mesa d'1 d'octubre
del 2003).

RGE núm. 2135/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a plantilla de nefrologia a Menorca.
(Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2136/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pacients que han sofert infarts de
miocardi. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2137/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a freqüència del servei d'ecografies.
(Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2138/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a consulta d'otorrinoralingologia.
(Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2167/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a creació i equipament del centre de formació
integral de formació ocupacional i reglada per a persones
adultes a Maó. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2168/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa al cost total de la candidatura de Palma de Mallorca
a la Copa Amèrica de Vela. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2169/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a previsió pressupostària del centre de formació
integrat de formació ocupacional i reglada per a persones
adultes a Maó. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2170/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a calendari per donar compliment del protocol de
creació i equipament del centre de formació integral de
formació ocupacional i reglada per a persones adultes a
Maó. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2189/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a arbres del temporal del 2001 retirats
abans de juliol del 2003. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2190/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a arbres del temporal del 2001 retirats
després de juliol del 2003. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2191/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a propietaris expropiats per al Pla de
carreteres de Mallorca. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

Palma, a 1 d'octubre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria
d'Educació i Cultura respecte del Museu de Formentera?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions de projecció exterior pensa dur a terme
la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el conseller de Comerç, Indústria i Energia que és
correcta l'edició del fulletó publicat i difós amb motiu de la
XVIII Fira d'Artesania Baleart?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actualment, l'Ib-salut té concertat el servei de diàlisi amb la
Clínica Menorca de Ciutadella. Els usuaris del servei han
denunciat mancances en les prestacions. Pensa la Sra.
Consellera que aquesta és una situació satisfactòria?, què
pensa fer per esmenar les mancances existents?

Palma, a 22 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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.

Pensa incrementar la Sra. Conselleria de Salut i Consum la
plantilla de nefrologia a Menorca, actualment infradotada en
aquesta especialitat?

Palma, a 22 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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.

Pensa la Sra. Consellera de Salut i Consum fer les passes
oportunes perquè els pacients que han sofert infarts de
miocardi puguin ser atesos amb urgència a la mateixa població
de Ciutadella de Menorca? Pensa dotar el centre de salut del
Canal Salat de Ciutadella dels aparells i del personal adients per
a una primera atenció d'urgència, per les persones que han patit
infart de miocardi, abans del trasllat a l'Hospital de Maó?

Palma, a 22 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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.

Pensa la Sra. Consellera de Salut i Consum fer les passes
oportunes per incrementar la freqüència del servei d'ecografies
al centre de salut del Canal Salat de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 22 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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.

Pensa la Sra. Consellera de Salut i Consum fer les passes
oportunes a fi i efecte que al centre de salut del Canal Salat de
Ciutadella de Menorca hi hagi consulta d'otorrinolaringologia?

Palma, a 22 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.

Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes Balears
per donar compliment a l'acord firmat amb l'Ajuntament de Maó
i el Consell Insular de Menorca, per a la creació i l'equipament
d'un centre de formació integrat, de formació ocupacional i
reglada per a persones adultes a Maó?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramón i Juan.

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 escrita.

Quin ha estat el cost total, per tots els conceptes, que ha
tengut per als pressuposts autonòmics la candidatura de Palma
de Mallorca a la Copa Amèrica de Vela? Indicau-ne les
despeses per cada concepte.

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramón i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els compromisos de les conselleries d'Educació i
Cultura i de Treball i Formació, en protocol de 29 d'abril del
2003, quina és la previsió pressupostària per al 2004 per al
compliment dels referits compromisos?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramón i Juan.

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.

Atesos els compromisos de les conselleries d'Educació i
Cultura i de Treball i Formació, en protocol de 29 d'abril del
2003, quin és el calendari que preveu el Govern de les Illes
Balears per donar compliment a aquest protocol?

Quina és la previsió pressupostària per al 2004 per al
compliment dels referits compromisos?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramón i Juan.

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.

Quants d'arbres del temporal de novembre del 2001 es varen
retirar entre aquesta data fins al mes de juliol del 2003?

Palma, a 24 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

Quants d'arbres del temporal de novembre del 2001 s'han
retirat des del mes de juliol del 2003?

Palma, a 24 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

A quants de propietaris serà necessari expropiar per dur
endavant els projectes corresponents a Mallorca del Pla de
carreteres pactat entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Mallorca?

Palma, a 24 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2129/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a futur de l'empresa CATISA, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2145/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a campanyes de promoció turística al mercat
estatal, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'1
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2146/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a objectiu de la marca "Balears sostenible", a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'1 d'octubre
del 2003).

RGE núm. 2147/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a pla de feina de la marca "Balears
sostenible", a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2148/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a inversions en la marca "Balears sostenible",
a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'1
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2149/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
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Els Verds, relativa a avaluació de les emissions de gasos
hivernacle del nou Pla de carreteres, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa d'1 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2150/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a Pla de retirada de pins, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa d'1
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2158/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projectes a finançar amb l'impost sobre
estades turístiques, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2159/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a solucions al "tot inclòs", a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2160/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a control de l'oferta ilAlegal, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'1 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2161/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a cost de les campanyes de promoció per al
mercat estatal, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2162/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a calendari de les campanyes de promoció per
al mercat estatal, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2163/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a campanyes de promoció per al mercat
estatal, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'1
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2188/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a retirada d'arbres a finques privades ,  a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2212/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creació d'un centre de treballadors de la mar i investigacions
a aquest àmbit a l'estació naval de Maó, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2213/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
posar en marxa el centre de treballadors de la mar i
investigacions a aquest àmbit a l' estació naval de Maó, a

contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'1
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2214/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
famílies professionals que s'impartiran en el centre de
treballadors de la mar i investigacions a aquest àmbit a
l'estació naval de Maó, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2215/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
investigacions que es realitzaran en el centre de treballadors
de la mar i investigacions a aquest àmbit a l'estació naval de
Maó, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'1
d'octubre del 2003).

Palma, a 1 d'octubre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
per ajudar a garantir el futur de l'empresa CATISA?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de producte promouran les campanyes de
promoció per al mercat estatal que ha anunciat la Conselleria de
Turisme?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 de
Turisme.
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Quin és l'objectiu de la creació de la marca "Balears
Sostenible"?

Palma, a 23 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 la Comissió de
Turisme.

Quin és el pla de feina respecte de la marca "Balears
Sostenible"?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 de
Turisme.

Quines inversions té previst fer el Govern en relació amb la
marca "Balears Sostenible"?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Té previst el Govern avaluar les emissions de gasos que
provoquen efecte hivernacle que suposarà el Pla de carreteres
pactat amb el Consell Insular de Mallorca? 

Palma, a 23 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pla de feina té la Conselleria de Medi Ambient per
acabar amb la retirada dels arbres caiguts en el temporal de
novembre del 2001?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 de
Turisme.

Quina intenció té el Govern de les Illes Balears respecte dels
projectes que a l'anterior legislatura es preveia finançar amb
l'impost sobre estades?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 de
Turisme.

Com pensa donar solució el Govern al problema que suposa
l'oferta anomenada de "tot inclòs" sobre l'oferta turística
complementària?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 de
Turisme.
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Quina política té prevista la Conselleria de Turisme per al
control de l'oferta ilAlegal?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 de
Turisme.

Quin cost tendran les campanyes de promoció per al mercat
estatal que ha anunciat la Conselleria de Turisme?

Palma, a 23 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 oral davant la Comissió de
Turisme.

Quin és el calendari previst de les campanyes de promoció
p er al mercat estatal que ha anunciat la Conselleria de Turisme?

Palma, a 23 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 oral davant la Comissió de
Turisme.

Quin tipus de producte promouran les campanyes de
promoció per al mercat estatal que ha anunciat la Conselleria de
Turisme?

Palma, a 23 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Com pensa obligar la Conselleria de Medi Ambient als
propietaris que no han solAlicitat cap ajut monetari o de
l'administració per retirar els arbres caiguts en el temporal de
novembre del 2001, perquè aquests arbres puguin ser retirats de
les seves finques?

Palma, a 23 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears que es posarà en
marxa la proposta de creació d'un centre de treballadors de la
mar i investigacions en aquest àmbit a l'estació naval de Maó,
anunciada a Menorca pel president del Govern Sr. Aznar?

Palma, a 22 de setembre del 2003.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Com pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa el
centre de treballadors de la mar i investigacions en aquest àmbit
a l'estació naval de Maó, anunciat a Menorca pel president del
Govern Sr. Aznar?

Palma, a 22 de setembre del 2003.
La diputada:
Carme García i Querol.

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

Quines famílies professionals s'impartiran en el Centre de
treballadors de la mar i investigacions en aquest àmbit a
l'estació naval de Maó, anunciat a Menorca pel president del
Govern Sr. Aznar?

Palma, a 22 de setembre del 2003.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quin tipus d'investigacions es realitzaran en el Centre de
treballadors de la mar i investigacions en aquest àmbit a
l'estació naval de Maó, anunciat a Menorca pel president del
Govern Sr. Aznar?

Palma, a 22 de setembre del 2003.
La diputada:
Carme García i Querol.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2107/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de zones educatives d'atenció preferent.
(Mesa d'1 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2108/03, del Grup Parlamentari Socialis ta,
relativa a obertura dels centres escolars els horabaixes.
(Mesa d'1 d'octubre del 2003).

Palma, a 1 d'octubre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

En aquests moments la xarxa de centres educatius
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears ha de fer front,
antre d'altres, a tres grans reptes:

- Atendre les necessitats d'alumnes amb problemàtiques
relacionades amb els canvis que s'han produït  en els darrers
anys, tant en l'estructura familiar com en el conjunt de la
societat.

- Compensar les dificultats socioeconòmiques i culturals de
determinats sectors de població que, progressivament,
s'han anat concentrant a determinades zones urbanes i
centres escolars.

- Donar una resposta positiva a l'arribada massiva de nous
alumnes provinents de la immigració a les seves aules, que
ha posat en evidència la insuficiència d'aquestes
infraestructures.

A l'hora d'abordar aquestes qüestions, els centres educatius
presenten una considerable disparitat tant pel que fa a la
disponibilitat de recursos com a l'oferta de serveis
complementaris (transport escolar, menjador, activitats
extraescolars, etc.). En alguns casos, la diferència de
disponibilitat de recursos humans i materials és tan accentuada
que ha arribat a provocar el rebuig de moltes famílies cap a
determinats centres.

En aquests moments es comença a aplicar una llei que
estableix com a principi de qualitat del sistema educatiu, entre
d'altres, "la capacitat d'actuar com a element compensador de
les desigualtats personals i socials" (Llei Orgànica de qualitat
en l'educació, BOE 307, de 24 de desembre del 2002).

En aquest context, entenem que una xarxa educativa
sostinguda amb fons públics ha de marcar-se com a prioritat de
màxima urgència la posada en marxa d'actuacions que evitin la
creació de "guetos" educatius. Consideram que la dotació i el
manteniment de les infraestructures necessàries han d'anar
acompanyats de polítiques de discriminació positiva a favor
d'aquells centres que han de fer front de forma més directa als
nous reptes.

Per tot  això, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern
de les Illes Balears a:

1. Identificar les àrees amb una major problemàtica
socioeducativa, en un període màxim de tres mesos i abans
de finalitzar desembre del 2003.

2. Establir criteris per a la creació, i consegüent dotació, de
zones educatives d'atenció preferent amb un caràcter
compensatori, en un període màxim de tres mesos i abans de
finalitzar desembre del 2003.

3. Preveure una partida pressupostària per a la dotació
extraordinària d'aquestes zones educatives d'atenció
preferent.

4. Distribuir els recursos materials i personals entre els
centres escolars ubicats a les àrees identificades, durant el
primer trimestre de l'any 2004.

Palma, a 22 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.
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El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

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 Socialis ta presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La progressiva incorporació de la dona al mercat laboral
juntament amb l'increment del nombre de famílies
monoparentals a la nostra comunitat exigeixen aprofundir en les
mesures de conciliació de la vida laboral i familiar de les dones
i els homes.

En parlar de conciliació de la vida laboral i familiar ens
referim a una redistribució del temps de dedicació a la feina i a
la família que té com a objectiu la igualtat en la dedicació
d'homes i dones a ambdós àmbits.

En aquest sentit, l'ampliació dels horaris dels serveis públics
i especialment dels serveis educatius, esdevé una actuació
prioritària. Es tracta d'atendre una demanda social de les
famílies de Balears a través d'una oferta de marcat caràcter
educatiu.

Per tot  això, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a:

1. Ampliar l'horari d'obertura dels centres escolars els
horabaixes, en horari no lectiu, de forma progressiva a partir
de gener del 2004 i fins a la finalització del curs escolar 2003-
04.

2. Aprofitar aquesta ampliació per crear una oferta no
lectiva que combini el suport  escolar, el reforçament de
l'aprenentatge de l'anglès i l'ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

Palma, a 22 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2094/03, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 d'octubre del 2003, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió  d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre la contaminació i el projecte
de recuperació d'aqüífers a la zona de Santa Gertrudis del terme
municipal de Santa Eulàlia d'Eivissa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 2171/03 i 2178/03.

Conformement amb l'article 158.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i amb els criteris per a la inclusió
de preguntes amb sol Alicitud de resposta oral davant el Ple en
l'ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries, adoptats per
la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 10 de setembre
del 2003 (publicats en el BOPIB núm. 11, de 26 d'octubre del
2003), les preguntes presentades i no incloses a l'ordre del dia
de la sessió plenària de dia 30 de setembre d'enguany que
queden decaigudes són les que es relacionen a continuació:

* RGE núm. 2171/03, presentada pel diputat  Hble. Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a contractació a IBANAT, publicada en el BOPIB núm.
11, de 26 de setembre del 2003.

* RGE núm. 2178/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Celestí
Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre d'interpretació de Randa, publicada en el BOPIB núm. 11,
de 26 de setembre del 2003.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Diputats que eventualment podran substituir el portaveu

del Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre del 2003, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 2220/03, presentat  pel Grup Parlamentari Socialist a,
que comunica que els diputats que eventualment podran
substituir el portaveu són: l'Hble. Sra. Francina Armengol i
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Socias, l'Hble. Sr. Celestí Alomar i Mateu, l'Hble. Sr. Vicent Tur
i Torres i Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 11.

- Pàg. 167, Ordre de Publicació B), 4a i 5a línies.
On diu: ... de les sessions plenàries ordinàries La Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia, adoptats per la
...
Ha de dir: ... de les sessions plenàries ordinàries, adoptats per
la ...
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