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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 de setembre del
2003, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 1737/03, relativa a sector agrari i ramader, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears considera el sector de
l’agricultura i la ramaderia estratègic per a la nostra economia i
insta el Govern de les Illes Balears a donar-li tot el suport
necessari per garantir la seva pervivència i alternatives de futur.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el bon funcionament de Prilac i demés
indústries agràries per ser necessari per al futur del sector.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i millorar, si n’és el cas, les ajudes a les
associacions agràries i agrupacions de productors o a
qualsevol altra fórmula associativa que plantegi millorar i
invertir en la viabilitat del sector.

4. El Parlament de les Illes Balears entén que només amb la
participació i la implicació del sector es pot garantir l’èxit de les
iniciatives i insta el Govern a consultar i escoltar totes les
organitzacions del sector."

A la seu del Parlament, 3 d'octubre del 2003.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1873/03, de
l'Hble. Sr. Diputat   Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per danys meteorològics al
cultiu de la patata. (BOPIB 10 de 19 de setembre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sra. Vicepresidenta
del Govern de les Illes Balears i Consellera de Relacions
Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2179/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a
Mallorca. (BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2180/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a Menorca.
(BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2181/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a Eivissa
i Formentera. (BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1889/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Consell
Escolar de les Illes Balears. (BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2182/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i Vicens, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis amb les oficines de
promoció industrial de Catalunya, Múrcia i València. (BOPIB 11
de 26 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 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2183/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions a l'EDAR de Sant Antoni
(Eivissa). (BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2184/03, de

l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recaptació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en concepte de participació en els
ingressos per IRPF. (BOPIB 11 de 26 de setembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2174/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retirada del projecte de recuperació dels
aiguamolls de Maristany. (BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2175/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a clausura definitiva. (BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre 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 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2176/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finançament de la declaració
d'obligacions de serveis públics de vols interinsulars. (BOPIB
11 de 26 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 Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés..

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2177/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a responsable sanitari i de salut mental.
(BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés..

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2166/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a previsions
davant el canvi climàtic. (BOPIB 11 de 26 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 8 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de setembre del 2003, rebutjà les esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 1650/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, 1713/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 1742/03,  del Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm 1543/03, de mesures urgents en matèria
d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 8 de 5 de setembre del 2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de setembre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
1635/03 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a declaració de servei públic del transport aeri entre les Illes i
amb la Península. (BOPIB núm. 9 de 12 de setembre del 2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Proposta de resolució núm. 1, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'informe anual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2000 tramès
pel Tribunal de Comptes. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts de 30 de setembre del 2003).

Proposta de resolució núm. 2, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'informe anual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2000 tramès
pel Tribunal de Comptes. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts de 30 de setembre del 2003).

Palma, a 30 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

A)
D'acord amb el que preveu l'article 171 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta la proposta de resolució següent, derivada del debat
de l'informe anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l'any 2000 tramès pel Tribunal de Comptes.

El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de
l’informe anual de la comunitat autònoma de l’any 2000 tramès
pel Tribunal de Comptes i insta el Govern de les Illes Balears a
atendre les recomanacions que s’hi contenen.

Palma, a  30 de setembre del 2003.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

B)
D'acord amb el que preveu l'article 171 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta les propostes de resolució següents, derivada del
debat de l'informe anual de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de l'any 2000 tramès pel Tribunal de Comptes.

1. El Parlament constata que els comptes de l’exercici
pressupostari de 2000 de la comunitat autònoma de les Illes
Balears estan seriosament pertorbats per la necessitat de
minorar els drets reconeguts de l’exercici i d’exercicis anteriors
per mor de la inconstitucionalitat de l’impost sobre
instalAlacions que incideixen en el medi ambient, la qual cosa
genera un canvi de signe (de superàvit a dèficit) i minva molt
seriosament la capacitat financera i d’endeutament de la
comunitat.

2. El Parlament constata una gestió correcta del Govern de les
Illes Balears durant l’exercici del 2000.

3. El Parlament pren nota de les observacions i recomanacions
del Tribunal de Comptes, tenint en compte:

- La inexistència prèvia d’un registre unificat de l’inventari
de béns i serveis, passa prèvia inexcusable per a la implantació
d’un sistema de comptabilitat financera i patrimonial correcta,
que era defecte crònic de l’administració que ja ha estat corregit
pel Govern durant exercicis posteriors.

- Les discrepàncies de criteri entre el Govern i el Tribunal, ja
manifestades en gairebé tots els informes anteriors del TC,
sobre la comptabilització de l’IVA.

- L’existència d’una pràctica anterior -corregida
posteriorment- en relació a la incorporació als plecs de
clàusules administratives particulars de les ponderacions i els
criteris que s’han d’aplicar en la valoració de les ofertes.

- La manca de previsió d’alguns projectes redactats amb
anterioritat, que obligaren a modificacions i contractes
complementaris durant l’exercici.

- Que el TC no té suficientment en consideració la legislació
pròpia de les Illes Balears en matèria de finances, autoritzant
determinades pràctiques comptable financeres, que el Tribunal
no reconeix.

Palma, a  30 de setembre del 2003.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2306/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament dels projectes de millora de les zones
turístiques. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2318/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a elaboració de projectes de llei (pel procediment
d'urgència). (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

Palma, a 8 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 Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el finançament dels projectes de millora de les zones
turístiques.

Una vegada derogada la Llei 7/2001, de 23 d’abril de
l’impost sobre les estades a empreses turístiques d’allotjament,
destinat a la dotació dels fons per a la millora de l’activitat
turística i la preservació del medi ambient, el Grup Parlamentari
Socialista interpelAla el Govern sobre les formes de finançament
dels projectes de millora de les zones turístiques, espais
naturals, recuperació de patrimoni i d’impuls a l’agricultura com
a principal agent protector del paisatge de les Illes Balears.

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

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 Socialista formula al Govern de les Illes Balears la
interpelAlació següent, per a la qual es demana procediment
d'urgència, en aplicació de la resolució de Presidència
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reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives.

El Govern de les Illes Balears, a iniciativa de la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, ha remès al
Parlament un projecte de llei defectuós, sense haver consultat
els expedients administratius afectats i d'altres errors, tema que
cal debatre i concloure amb urgència, atesa la incertitud que
aquesta qüestió ha introduït en procediments legislatius.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpelAla la
Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports sobre la
política de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports en l'elaboració dels projectes de llei.

Palma, a 3 d'octubre 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. 2261/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a promoció turística de Menorca.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2262/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a premsa local en llengua catalana.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

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

Quines actuacions de promoció turística a l'exterior pensa
dur a terme la Conselleria de Turisme, referides específicament
a l'illa de Menorca?

Palma, a 29 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina política d'ajut a la premsa local en llengua catalana
pensa dur a terme la Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 29 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2260/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mesures d'acolliment lingüístic i
cultural. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2358/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou centre d'educació infantil a Maó.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2359/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a irregularitat en l'adjudicació de
places. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2381/03, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur  i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures de reguius. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2382/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del Sr. Cándido Valladolid. (Mesa de 8 d'octubre
del 2003).

RGE núm. 2383/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
de depuració. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2384/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
de depuració. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2397/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a declaracions "Delegado del Gobierno". (Mesa de
8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2398/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).
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RGE núm. 2399/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de l'acord de millora de l'ensenyament concertat.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 24000/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació
de la formació del sector comercial. (Mesa de 8 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2401/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta
formativa del sector turístic a les illes d'Eivissa i Formentera.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2402/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miguel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació i adquisició d'habitatges per a joves. (Mesa de
8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2403/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miguel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carretera
d'accés a l'aeroport d'Eivissa. (Mesa de 8 d'octubre del
2003).

Palma, a 8 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 Ple.

Quines mesures d'acolliment lingüístic i cultural per als
alumnes provinents de la immigració pensa dur a terme la
Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 29 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 oral davant Ple.

Quina és la postura de la Conselleria d'Educació i Cultura
respecte de la nova construcció d'un nou centre d'educació
infantil 0-6 anys, en colAlaboració amb l'Ajuntament de Maó, a
la població de Sant Climent, Menorca?

Palma, a 7 d'octubre 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 oral davant Ple.

Què pensa fer el Sr. Conseller d'Educació i Cultura respecte
de les irregularitats comeses en l'adjudicació de places a
mestres interins de títol I, on no s'ha respectat la llista
d'aspirants baremada a tal efecte?

Palma, a 7 d'octubre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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.

Per quines causes estava bloquejada la inversió en
infraestructures de reguius a les Illes Balears per part del
Ministeri d'Agricultura?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines funcions té el Sr. Cándido Valladolid com a delegat
de Diversitat 21 a Eivissa i Formentera?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha utilitzat el conseller de la 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?
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Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris han conduït a tancar el centre d'interpretació
de Randa?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Comparteix el Govern de les Illes Balears les declaracions
del "delegado del Gobierno", en el sentit que s'ha reduït la
inseguretat ciutadana a la nostra comunitat?

Palma, a 7 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Salut i
Consum davant l'elevada despesa farmacèutica que es dóna a
les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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 situació de la darrera addenda de l'acord de la
millora de l'ensenyament concertat?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
potenciar la formació en el sector comercial de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

Quina valoració fa el conseller de Turisme sobre l'oferta
formativa relativa al sector turístic a les illes d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

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 actuacions que té previstes la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports per tal de fomentar
la rehabilitació i l'adquisició de primer habitatges per als joves?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miguel A. Jerez i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el projecte de la carretera d'accés
a l'aeroport d'Eivissa?

Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miguel A. Jerez i Juan.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2285/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a estudis d'Hoteleria a l'IES Maria
Àngels Cardona de Ciutadella, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 8
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2293/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a càlcul de danys ocasionats als sectors afectats per
l'apagada del mes de juliol, a contestar davant la 

. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2294/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comerços i indústries afectats per l'apagada del
passat juliol, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2295/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compensació als sectors afectats per l'apagada del
mes de juliol, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2296/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda als sectors afectats per l'apagada del mes de
juliol, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2297/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informar tots els ciutadans amb dret a
indemnitzacions, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2298/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió amb representants d'Iberdrola, a contestar

davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 8 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2299/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alternatives al cable en cas de pana, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 8 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2300/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tercer cicle combinat de producció d'energia
elèctrica, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2335/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
de viabilitat "targeta verda", a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2336/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
empresarials, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2337/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb sindicats, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2338/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
de viabilitat "marca ecològica", a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2339/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions bancàries, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2340/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes amb ingressos de "targeta verda", a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 8 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2341/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a drets als quals dóna dret la "targeta verda", a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 8 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2342/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació
d'una taxa, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2343/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compensació a empreses colAlaboradores, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 8 d'octubre del
2003).
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RGE núm. 2344/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preu de
la "targeta verda", a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2345/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
d'ingressos de la venda de la "targeta verda" i els "productes
ecològics", a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 8 d'octubre del 2003).

Palma, a 8 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 de
Cultura, Educació i Esports.

Pensa el Sr. Conseller donar suport  a la reivindicació
unànime de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, governat
pel Partit Popular, tot demanant que es potenciïn els estudis
d'hoteleria de l'IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, en lloc
d'apostar per crear altres ofertes educatives que competeixin
amb les existents a l'esmentat centre?

Palma, 1 d'octubre 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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Pel que fa referència a l'apagada elèctrica del passat  mes de
juliol, el zero total del sistema elèctric Mallorca/Menorca, ha
calculat el Govern aproximadament els danys que va ocasionar
l'apagada al conjunt de sectors econòmics?

Palma, 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pel que fa referència al subministrament d'energia elèctrica,
des de l'1 de gener del 2003, segons el RD 1955/2000, els usuaris
tenen dret a indemnitzacions en funció del nombre d'hores
anuals d'aturada i del nombre d'aturades. Atès que una de les
obligacions primordials de qualsevol govern és informar  els
ciutadans i ja que aquesta afectà sobretot empreses i comerços,
quants de comerços i indústries amb dret a indemnització estan
afectats a la data d'avui per les apagades, zero total, del passat
juliol, detallat per municipis?

Palma, 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pel que fa referència a l'apagada elèctrica del passat  mes de
juliol, el zero total del sistema elèctric Mallorca/Menorca, qui
creu el Govern que ha de compensar els danys que va
ocasionar l'apagada al conjunt de sectors econòmics?

Palma, 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pel que fa referència a l'apagada elèctrica del passat  mes de
juliol, el zero total del sistema elèctric Mallorca/Menorca, com
pensa el Govern ajudat el conjunt de sectors econòmics
afectats per l'apagada perquè rebin la justa compensació pels
danys que els va ocasionar?

Palma, 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 sol Alicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Pel que fa referència al subministrament d'energia elèctrica,
des de l'1 de gener del 2003, segons el RD 1955/2000, els usuaris
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tenen dret a indemnitzacions en funció del nombre d'hores
anuals d'aturada i del nombre d'aturades. Atès que una de les
obligacions primordials de qualsevol govern és informar  els
ciutadans i que la normativa encara és desconeguda, com
pensa el Govern informar tots els ciutadans afectats per les
aturades durant l'any 2003 que tenguin dret a indemnitzacions?

Palma, 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el president Matas s'ha reunit amb representants
de l'empresa Iberdrola i que s'ha parlat de la possibilitat que
l'energia elèctrica que vengui a través del cable sigui venuda a
clients que usen alta tensió?

Palma, 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el cas que sigui efectiu que es pugui dur energia elèctrica
per cable, es preveurà que per seguretat, en el cas que el cable
falli, en cas de pana o d'absència de subministrament, hi hagi
alguna altra manera de suplir l'energia elèctrica que subministri
el cable?

Palma, 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té pensat el Govern algun emplaçament per ubicar el tercer
cicle combinat de producció d'energia elèctrica?

Palma, 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.

Amb quins estudis de viabilitat compta el Govern de les
Illes Balears que li permetin afirmar que els ingressos per la
venda d'una "targeta verda" a turistes i residents seran
suficients per finançar projectes mediambientals?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Quines reunions ha tingut el conseller de Turisme o
qualsevol membre del Govern de les Illes Balears amb
empresaris hotelers, especificant amb quins i data i hora, per
organitzar la "targeta verda", "productes ecològics" i la
Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears?

Palma, 3 d'octubre 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 la Comissió de
Turisme.

Quines reunions ha tingut el conseller de Turisme o
qualsevol membre del Govern de les Illes Balears amb sindicats,
especificant amb quins i data i hora, per organitzar la "targeta
verda", "productes ecològics" i la Fundació per al
desenvolupament sostenible de les Illes Balears?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins estudis de viabilitat compta el Govern de les Illes
Balears que li permetin afirmar que els ingressos per la venda de
productes d'una nova "marca ecològica" a turistes i residents
seran suficients per finançar projectes mediambientals?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha demanat per part del conseller de Turisme o qualsevol
altre membre del Govern a les entitats bancàries de les Illes
Balears una aportació "voluntària" d'aproximadament 240.000
euros per a la Fundació per al desenvolupament sostenible de
les Illes Balears o per a una finalitat similar?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 la Comissió de
Turisme.

Quins projectes mediambientals es pensen dur a terme amb
els ingressos de la targeta verda?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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 la Comissió de
Turisme.

A què dóna dret l'adquisició de la "targeta verda"?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tenint en compte que la "targeta verda" facilitarà l'accés a
les finques públiques de les Illes Balears, té previst el conseller
de Turisme la creació d'una taxa al respecte?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obtendran qualque compensació les empreses que
colAlaborin en la Fundació per al desenvolupament sostenible
de les Illes Balears?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el preu de la targeta verda serà diferent segons
sigui utilitzada per un resident o per un no resident?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió d'ingressos té el Govern de les Illes Balears
com a resultat de la venda de la "targeta verda" i els "productes
ecològics"?

Palma, 3 d'octubre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2264/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cooperatives agràries. (Mesa de 8
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2307/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desdoblament de la PM-602. (Mesa de 8 d'octubre
del 2003).

RGE núm. 2308/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gratuïtat dels llibres de text. (Mesa de 8 d'octubre
del 2003).

RGE núm. 2309/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a transport ferroviari. (Mesa de 8
d'octubre del 2003).

Palma, a 8 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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El foment de l’associacionisme agrari, i en particular de les
cooperatives, és bàsic per al futur de la pagesia. A les Illes
Balears les cooperatives agràries tenen una llarga història i una
important implantació social i territorial. La Unió de
Cooperatives de les Balears (UCABAL) integra la pràctica
totalitat d’associacions i és una entitat indispensable per al
foment del cooperativisme.

Amb el foment del cooperativisme es redueixen els costos
d’explotació, milloren els serveis prestats als agricultors, es

faciliten instruments per a admetre una millora de la
comercialització agrària i, en definitiva, s’aconsegueixen uns
efectes molt beneficiosos per als pagesos.

El Govern de les Illes Balears ha de donar un suport  explícit
a l’adaptació de les estructures cooperatives per tal que es
puguin adaptar a les noves exigències de la Política Agrària
Comuna i millorar les seves formes d’organització i
funcionament, propiciant-ne la modernització i concentració.

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, amb la participació de la Unió de Cooperatives de les
Illes Balears (UCABAL) a elaborar un Pla director del sector
cooperatiu. En aquest pla, basat en un diagnòstic del sector, es
plantejaran les mesures necessàries per modernitzar i potenciar
les cooperatives agràries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar l’import econòmic del conveni anual amb
UCABAL per tal que aquesta entitat pugui donar un suport
correcte als processos d’integració i fusió cooperativa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un nou pla d’ajuts, en substitució de l’ordre de
la Conselleria de Presidència de 18 d’abril de 2002, per a les
cooperatives de les Illes Balears que contempli: la
modernització del sector cooperatiu; el suport efectiu a la
constitució i establiment de noves cooperatives o la seva fusió
o integració; ajuts per a la incorporació de socis a entitats
associatives; ajuts per a la contractació de personal
especialitzat en àrees d’administració, assessorament i gestió;
ajuts per a la millora de les condicions de comercialització dels
productes agroalimentaris; i ajuts a la millora de la gestió i
administració de les cooperatives.

Palma, a 29 de setembre del 2003.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Govern de les Illes Balears va sotmetre a informació
pública (BOIB 113, de 9 d’agost) dos antics projectes de les
obres i “Variant de Llucmajor en el pk 2,900 de la carretera PM-
602 i el pk 28,500 de la carretera C.717".

Els projectes resulten desmesurats, contradictoris tant amb
el Pla de carreteres vigent com amb la reforma anunciada pel
nou govern, i afecten negativament i innecessària nombroses
propietats.

És per tot  això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears es manifesta en contra dels
projectes de les obres “Desdoblament de la PM-602. Tram:
Arenal-Llucmajor. Autopista S’Arenal -Llucmajor” i “Variant de
Llucmajor en el pk 2,900 de la carretera PM-602 i el pk 28,500 de
la carretera C-717", i insta el Govern a la retirada d’ambdós
projectes.

Palma, a 30 de setembre del 2003.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La gratuïtat dels llibres de text és una mesura que amplia el
caràcter de servei públic del sistema educatiu que ja ha estat
implantada en diverses comunitats autònomes de l’Estat
espanyol.

Les fórmules per evitar la despesa que suposa per a les
famílies l’adquisició de llibres de text  dels fills i filles en edat
d’escolarització són diverses. Consideram que aquesta mesura
constitueix una bona oportunitat per a:

-Potenciar al màxim la creació i utilització de biblioteques
d’aula als centres.

-Promoure el respecte i cura que requereix un grau òptim de
manteniment i conservació dels llibres quan el seu ús n’és
compartit.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer gratuïts els llibres de text en els centres sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears per a tots els nivells
obligatoris i gratuïts de l’ensenyament.

Palma, setembre del 2003.
La diputada:
Ana María Calvo i Sastre.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les Illes Balears són la regió europea amb el major nombre
de vehicles per habitants. El trànsit a les nostres carreteres
s’incrementa anualment de manera considerable, un 7% anual
segons els estudis de la Conselleria d’Obres Públiques i
Transports. Diàriament entren i surten de Palma més de cent mil
vehicles, que, amb les previsions de creixement, es doblaran en
menys de 10 anys. Aquest increment de trànsit serveix de
justificació al Govern de les Illes Balears i el Consell de
Mallorca per planificar grans infraestructures viàries, molt
costoses des del punt de vista econòmic i de consum de
territori, amb greus impactes paisatgístics.

Malgrat els darrers anys s’han fet algunes inversions per
millorar el transport  públic, el fet és que no tenim una oferta
suficient de transport públic que permeti una alternativa al
vehicle privat.

D’altra banda, el Govern de l’Estat està impulsant un
ambiciós programa d’inversions ferroviàries. Concretament, just
amb el Pla d’alta velocitat, en el període 2000-2007, l’Estat
invertirà 40.800 milions d’euros.

L’article 10 de la Llei de Règim Especial de les Illes Balears
estableix que “el Govern de l’Estat colAlaborarà amb el Govern
de les Illes Balears per impulsar el transport  ferroviari a les Illes
Balears”. Fins avui aquesta colAlaboració no s’ha produït.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un Pla d’inversions ferroviàries que entre el 2004 i el
2011 prevegi els següents projectes:

-El soterrament de les vies per l’interior del casc urbà de
Palma.

-La reobertura del trajecte Manacor-Artà i l’ampliació del
trajecte fins Cala Rajada i Cala Millor.

-La prolongació del trajecte Inca-Sa Pobla fins el Port
d’Alcúdia.

-L’obertura del la línia Plaça Espanya-Campus universitari.
-La construcció de la línia de Llevant, passant per

l’aeroport, la Platja de Palma i els municipis de Llucmajor,
Campos i Santanyí.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
en compliment de l’article 10 de la Llei de Règim Especial de les
Illes Balears, a finançar aquests projectes com a mínim
participant en el 2% del Pla estat d’inversions ferroviàries
previst entre el 2000 i el 2007 (816 milions d’euros).

Palma, a 1 d'octubre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2263/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suport a la reforma de la Llotja de
Palma, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 d'octubre del 2003).

Palma, a 8 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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La flota pesquera a l’illa de Mallorca compta actualment amb
unes 300 unitats de modalitats diferents: arrossegament (35),
arts menors, encerclament , palangre de fons i palangre de
superfície, embarcacions que són el lloc de feina de més de 600
persones i que ens proporcionen un producte de primera
qualitat i de vital importància des del punt de vista comercial i
gastronòmic. A més, l’exercici d’aquesta activitat artesana
suposa una tradició ancestral i forma part  del nostre paisatge
marítim i portuari i de la nostra cultura marinera.

Durant els darrers deu anys ha desaparegut irreversiblement
més d’un 15% d’embarcacions, tendència que si no
s’aconsegueix aturar arribarà a reduir tant el sector que no
disposarà de l’estructura mínimament necessària per a
funcionar (confraries, instalAlacions, etc.), la qual cosa podria
abocar cap a una desaparició total.

La Federació Insular de Confraries de Pescadors de
Mallorca (FICOPEMA), entitat que ha gestionat l’explotació
comercial de la llotja de Palma, ha acumulat, per diversos
motius, un deute d’aproximadament 320.000 i, fet que feia
pràcticament inviable la seva continuïtat. Aquest deute està
formalitzat en tres crèdits, dos dels quals estan avalats pel
Govern de les Illes Balears.

La situació dels recursos, si bé en general no és preocupant
al nostre litoral, pateix una plena explotació que requereix un
control constant de l’esforç pesquer i l’aplicació de les mesures
pertinents per equilibrar el volum d’extracció amb la capacitat
de recuperació de les diverses espècies que s’exploten.

La supervivència, per tant, d’aquest sector professional
requereix, d’una banda, l’aplicació de les mesures adients que
facin sostenible l’activitat i, d’una altra banda, millorar
l’organització del sector per tal que pugui defensar millor els
seus interessos i fer més rendible la seva tasca sense
augmentar els índex de captures (guanyar més i pescar menys;
no pescar més sinó vendre millor el peix).

En aquest sentit, el sector pesquer de Mallorca ha iniciat un
projecte per assolir precisament aquests objectius: organitzar-
se millor mitjançant la nova figura promoguda per la Unió
Europea consistent en una organització de productors
(OPMALLORCAMAR) i vendre millor el producte emprenent
una reforma del sistema comercial de la llotja de Palma
consistent en la instalAlació d’una subhasta electrònica per on
passaria la pràctica totalitat del producte illenc.

Davant la transcendència d’aquesta iniciativa,
l’Administració no pot  quedar al marge i s’ha d’implicar en la
mesura possible per tal que arribi a bon port  i superi les
dificultats.

Per tot  això, 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 subvencionar FICOPEMA amb la quantitat suficient
per tal que pugui amortit zar totalment el deute contret i que
actualment, una vegada transferida la concessió de l’explotació
de la llotja a l’OPMALLORCAMAR (fins a l’any 2017), no pot
afrontar. Es tracta d’acabar amb la tramitació de l’expedient
corresponent que s’havia iniciat i acordar el pagament de la
quantitat que s’havia habilitat a la partida corresponent dels
pressuposts de la Direcció General de Pesca i amb les
condicions que s’havien establert al protocol de colAlaboració
que s’havia signat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a subvencionar el projecte de remodelació interior de
l’edifici de la llotja de peix de Palma consistent en l’adequació
de les instalAlacions, la construcció de grades per als
compradors i equipaments informàtics per a la subhasta
electrònica amb percentatge més alt que permet la normativa
mitjançant el programa IFOP (Instrument Financer d’Orientació
de la Pesca), és a dir, amb el cent per cent dels costos elegibles.

Palma, a 29 de setembre del 2003.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1608/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
convocatòria pública d'ajuts a la premsa escrita íntegrament
en català. (BOPIB núm. 9 de 12 de setembre del 2003).

En la resolució del conseller d'Educació i Cultura de 12 de
desembre del 2002, de convocatòria pública d'ajuts a la premsa
escrit a íntegrament en català -la darrera convocatòria publicada
fins ara-, s'estableixen a l'article 5 els criteris d'atorgament
d'aquestes subvencions. Els criteris fins ara eren: abast
territorial, periodicitat, aspectes qualitatius, nombre d'exemplars
i nombre de pàgines.
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El concepte "aspectes qualitatius" és susceptible
d'interpretacions diverses. En qualsevol cas, si en el proper
exercici es tornen a convocar aquestes subvencions, com és
voluntat de la conselleria, es fixaran novament a les bases els
criteris d'atorgament, que poden ser iguals o diferents a
anteriors convocatòries.

Palma, 25 de setembre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1609/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
convocatòria pública d'ajuts a la premsa escrita íntegrament
en català. (BOPIB núm. 9 de 12 de setembre del 2003).

El Govern de les Illes Balears té intenció de mantenir en
l'exercici del 2004 la convocatòria pública d'ajuts a la premsa
escrita íntegrament en català, d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries.

Palma, 25 de setembre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1620/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a impost de
successions. (BOPIB núm. 9 de 12 de setembre del 2003).

Durant la passada legislatura s'aplicà una reducció
autonòmica creada per la Llei d'acompanyament per al 1997 de
3.005,06 euros per a cada descendent menor de 21 anys, per a
qualsevol import de l'herència; el cost de tal reducció, segons
consta a la memòria per a l'exercici 2003, és de 0,12 milions
d'euros.

La població menor de 21 anys, segons dades de l'Institut
Balear d'Estadística per a l'exercici 2001, representa un 22,63%
del total de la població de les Illes Balears. No obstant això, en
la majoria de les herències l'hereu és major d'aquesta edat, per
la qual cosa la reducció de la recaptació no està corelacionada
amb l'estructura de la piràmide poblacional. Així, segons la base
de dades de la Direcció General de Tributs i Recaptació, els
hereus menors de 21 anys en l'exercici fiscal foren 185, cosa que
representa un 2,20% del total de declarants per l'impost de
successions i donacions. Si tenim en compte el creixement
vegetatiu del tribut, es pot  estimar que el nombre de beneficiaris
per a l'exercici 2004 serà d'uns 200 contribuents.

Per altra banda, segons les dades derivades de les
declaracions presentades per aquest impost durant l'exercici
2002, el 89,29% dels hereus que efectivament el tributen reben
un patrimoni inferior a 150.000 euros, cosa que representa uns
24.000 euros. Per tant, si tenim en compte que l'impost és
progressiu, podem estimar la pèrdua de recaptació per a
l'exercici 2004 en uns 1,80 milions d'euros, que representen un
3% del pressupost d'ingressos d'aquest concepte tributari.

Palma, 1 d'octubre del 2003.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:  
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1641/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a
soterrament de les vies del tren a Palma. (BOPIB núm. 9 de 12
de setembre del 2003).

El dia 24 de setembre el nou govern de les Illes Balears ,  a
través de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transport, ha mantingut la primera reunió de coordinació
d'infraestructures amb l'Ajuntament de Palma, en la qual s'ha
acordat encarregar un estudi previ per definir el projecte i les
fases de soterrament de les vies del tren a Palma.

Palma, 29 de setembre del 2003.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2282/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relatiu a solAlicitud de compareixença del
delegat del Govern a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
8 d'octubre del 2003, conformement amb l'establert a l'article 43.3
del Reglament del Parlament,, admeté a tràmit  l'escrit de
referència, que solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials
acordi de recaptar la presència del delegat del Govern per tal
d'informar sobre les directrius sobre la tramitació de
documentació de les persones immigrants i la política sobre
immigració de la Delegació de Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència per resolució de dia 9 de juliol del
2003, comunicada mitjançant l'escrit RGS núm. 3178/03, de dia



BOPIB núm. 13 - 10 d'octubre del 2003 217

10 de juliol del 2003, en ús de les facultats previstes a l'Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà el
nomenament de la Sra. María José Bauzá Alonso com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilat grup C, nivell 23), adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular.

Atesos els escrits amb RGE núm. 2275/03, de dia 1 d'octubre
del 2003, i 2288/03, de dia 2 d'octubre del 2003, mitjançant els
quals el portaveu del Grup Parlamentari Popular solAlicita el
cessament d'aquesta amb efectes econòmics i administratius a
partir de dia 5 d'octubre del 2003.

En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l'Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. El cessament de la Sra. María José Bauzá Alonso, amb DNI
núm. 43.094.981, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23), adscrita al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i
administratius a partir de dia 5 d'octubre del 2003.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d'un mes des de la data de notificació d'aquesta,  tot
d'acord amb l'establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
dia 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

4. Que s'ha d'informar a la propera reunió de la Mesa de la
present resolució.

A la seu del Parlament, a 2 d'octubre del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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