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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2399/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de l'acord de millora
de l'ensenyament concertat. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre
del 2003).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre 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 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 22 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 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2402/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació i adquisició
d'habitatges per a joves. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del
2003).
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 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2403/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a carretera d'accés a l'aeroport
d'Eivissa. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del 2003).
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 22 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 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2381/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a infraestructures de reguius. (BOPIB núm.
13 de 10 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el M olt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2398/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa farmacèutica. (BOPIB
núm. 13 de 10 d'octubre 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 22 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 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2382/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
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Parlamentari Socialista, relativa a funcions del Sr. Cándido
Valladolid. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del 2003).

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2383/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política de depuració.
(BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del 2003).

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 2206/03, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a futur energètic a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Consellera d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 13 de 10 d'octubre
del 2003).

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 2207/03, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a enllaç viari PalmaManacor. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:

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

Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 14
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta 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 del
"Delegado del Gobierno". (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del
2003).
La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sra. Vicepresidenta
del G overn de les Illes Balears i Consellera de Relacions
Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
1693/03 del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a reforma de l'Estatut. (BOPIB núm. 10 de 9 de
setembre del 2003).

BOPIB núm. 15 - 24 d'octubre del 2003
Ordre de Publicació

Després de produir-se un empat de 27 vots a favor i 27 en
contra, en segona votació s'obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre del 2003,
s'aprovà per unanimitat la següent resolucions relativa a
l'Informe anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l'any 2000, presentat pel Tribunal de Comptes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)

1.4. INFORM ACIÓ

"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".

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, a 1 d'octubre del 2003.
El secretari:
Diego M. Guasch i Díaz.
El president:
Vicent Tur i Torres.

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2400/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre del 2003, atesa la solAlicitud del Govern
presentada mitjançant l'escrit RGE núm. 2500/03, quedà
ajornada la pregunta de referència, presentada pel diputat Hble.
Sr. Gaspar Oliver i Mut, del G rup Parlamentari Popular,
relativa a potenciació de la formació del sector comercial,
publicada en el BOPIB núm. 13, de 10 d'octubre d'enguany.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre del 2003, rebutjà
la Proposta de resolució núm. 2, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'Informe anual de la comunitat autònoma
de les Illes Balears de l'any 2000, presentat pel Tribunal de
Comptes. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del 2003).

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2384/03.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre del 2003, quedà retirada la pregunta de referència,
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. 13, de 10 d'octubre
d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT
A)

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'octubre del 2003, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1901, del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista, relativa al 0,7%. (BOPIB núm. 11
de 26 de setembre del 2003).
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La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

D)
Rebuig a l'acord de recaptar la presència del delegat del
Govern a les Illes Balears (RGE núm. 1711/03).
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'octubre del 2003, rebutjà, per 7
vots a favor i 10 en contra, l'acord de recaptar la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears per tal d'informar sobre
la possible construcció d'un centre d'internament d'immigrants,
solAlicitat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds.

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Acord de no encarregar cap informe a un òrgan de
fiscalització externa d'àmbit autonòmic balear en relació amb
el Compte General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears dels anys 2000 i 2001.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre del 2003,
s'aprovà per unanimitat l'acord de referència.

Ordre de Publicació
E)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Presentació de la Memòria d'activitats del Consell Assessor
de RTVE a les Illes Balears corresponent a l'any 2001 (RGE
núm. 4402/02).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre del
2003, el president del Consell Assessor de RTVE a les Illes
Balears presentà la memòria de referència.

B)
Acord d'anulAlar l'encàrrec fet a la Comissió Tècnica
Assessora en relació amb la liquidació dels pressuposts dels
anys 1998 i 1999.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre del 2003,
s'aprovà per unanimitat l'acord de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1441/03.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre del 2003, procedí a
dictaminar el projecte de llei de referència, pel qual es deroga
la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre estades a
empreses turístiques d'allotjament, destinat a la dotació del fons
per a la millora de l'activitat turística i la preservació del medi
ambient, publicat al BOPIB núm. 7, de 31 de juliol d'enguany.

RGE núm. 2503/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a zones humides. (Mesa de 22 d'octubre
del 2003).
RGE núm. 2504/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a fundació per al desenvolupament
sostenible. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2508/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista, relativa a port de Sant Antoni de Portmany
(Eivissa). (Mesa de 22 d'octubre del 2003).

escolars que han ocupat places amb alumnes amb necessitats
educatives especials. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2563/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a terrenys confrontats amb la ribera de
la mar de les Illes Balears. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2632/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
tècnics docents de la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa
de 22 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2620/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que formen part del Consell Assessor de Turisme. (Mesa de 22
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2633/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
docents de la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa de 22
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2621/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
establiments d'allotjament amb resolució de clausura
definitiva. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2634/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caps de
departament de la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa de
22 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2622/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
establiments d'allotjament amb resolució de baixa temporal.
(Mesa de 22 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2635/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caps de
servei de la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa de 22
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2623/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
establiments d'allotjament amb resolució de baixa definitiva.
(Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2624/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
d'hotels afectats per una sentència ferma. (Mesa de 22
d'octubre del 2003).
RGE núm. 2625/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats a l'etapa d'educació infantil. (Mesa de 22 d'octubre
del 2003).
RGE núm. 2626/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats a l'etapa d'educació primària. (Mesa de 22
d'octubre del 2003).
RGE núm. 2627/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
matriculats a l'etapa d'educació secundària obligatòria. (Mesa
de 22 d'octubre del 2003).

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de M edi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Què pensa fer aquest govern per protegir les zones humides
de les Illes Balears?
Palma, a 9 d'octubre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 2628/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ràtio
d'alumnes. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2629/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitats
educatives especials. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2630/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
escolars que han ocupat places amb alumnes amb necessitats
educatives especials. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quan constituirà, el Govern, la fundació per al
desenvolupament soistenible? Quin objectius té l'esmentada
fundació?
Palma, a 13 d'octubre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

RGE núm. 2631/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions té previst la Conselleria d'Obres
Pübliques al port de Sant Antoni de Portmany? Quins usos es
pensen prioritzar en aquest port en relació amb aquestes
actuacions?
Palma, a 14 d'octubre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació d'establiments d'allotjament amb
resolució de clausura definitiva per Consell de Govern, des del
gener del 1996 fins al setembre del 2003?
Palma, a 16 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins terrenys confrontants amb la ribera de la mar de les
Illes Balears constitueixen enclavaments de discontinuïtat dins
àrees costaneres amb desenvolupament urbà consolidat? Quins
limiten amb una àrea de desenvolupamnet urbà en més d'un
50% del seu perímetre? Quins no intersequen la ribera de la
mar cap dels seus límits amb sòl rústic? Resulta necessari el seu
desenvolupament urbanístic per permetre la continuïtat dels
sistemes estructurals del teixit urbà i dotar-lo de coherència?
Quin tenen una superfície inferior a les 20 hectàrees?
Palma, a 16 d'octubre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació d'establiments d'allotjament que tenen
resolució de baixa temporal, des del gener del 1999 fins al
setembre del 2003, tot indicant el nombre d'unitats i de places,
la titularitat i el terme municipal?
Palma, a 16 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa 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.
Quina és la relació d'establiments d'allotjament que tenen
resolució de baixa definitiva, des del gener del 1999 fins al
setembre del 2003, tot indicant el nombre d'unitats i de places,
la titularitat i el terme municipal?

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.
Quina és la relació de persones que formen part del Consell
Assessor de Turisme, amb especificació de l'empresa privada
a la qual presten els serveis o de l'organisme de la seva
procedència?
Palma, a 16 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 16 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació d'hotels que es troben afectats per una
sentència ferma que aocrdi la seva clausura definitiva dictada
pel Tribunal Superior de Justícia des del 1999 fins a
l'actualitat?

F)
Palma, a 15 d'octubre del 2003.
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El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2003-2004, en l'etapa d'educació infantil, per centres
escolars, amb detall per a cada centre del nombre d'alumnat per
cursos i classificats pel país de procedència de l'alumne/a?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.
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M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quins grups del segon cicle de l'educació infantil i dels
ensenyaments obligatoris se supera la ràtio d'alumnes establerta
per la legislació vigent, per centres escolars?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa 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.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2003-2004, en l'etapa d'educació primària, per
centres escolars, amb detall per a cada centre del nombre
d'alumnat per cursos i classificats pel país de procedència de
l'alumne/a?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

Quines són les necessitats educatives especials de l'alumnat
que ocupa les dues places reservades del nombre total de cada
grup del segon cicle de l'educació infantil i dels ensenyaments
obligatoris de tots els centres sostinguts amb fons públics
(article 4 de l'Ordre d'11 de març drel 2003, BOIB núm. 35 de
15 d'abril del 2003), per centres escolars, amb detall per a cada
centre de les necessitats de l'alumnat classificades per grups
escolars dels diferents cicles educatius?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2003-2004, en l'etapa d'educació secundària
obligatòria, per centres escolars, amb detall per a cada centre
del nombre d'alumnat per cursos i classificats pel país de
procedència de l'alumne/a?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins centres escolars, després de no haver cobert les
places reservades per l'apartat 1 de l'article 4 de l'Ordre d'11 de
març, BOIB núm. 35 de 15 d'abril del 2003, han ocupat
aquestes places amb alumnes amb necessitats educatives
especials associades a situacions socials o culturals
desfavorides, amb detall per a cada centre dels grups escolars
dels diferents cicles educatius?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins centres escolars, després de no haver cobert les
places reservades per l'apartat 1 de l'article 4 de l'Ordre d'11 de
març, BOIB núm. 35 de 15 d'abril del 2003, han ocupat
aquestes places amb alumnes sense necessitats educatives
especials associades a situacions socials o culturals
desfavorides, amb detall per a cada centre dels grups escolars
dels diferents cicles educatius?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són, a data d'avui, els assessors tècnics docents de la
Conselleria d'Educació i Cultura, tot indicant-ne el nom i els
llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són, a data d'avui, els caps de servei de la Conselleria
d'Educació i Cultura, tot indicant-ne el nom i els llinatges, la
forma de provisió de la plaça i el lloc on desenvolupen la seva
tasca com a caps de servei?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2642/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a sòls urbanitzables desclassificats amb la
incorporació de l'esmena 1949/03. (Mesa de 22 d'octubre del
2003).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són, a data d'avui, els assessors docents de la
Conselleria d'Educació i Cultura, tot indicant-ne el nom i els
llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors?
Palma, a 20 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 2643/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a informe jurídic sobre el Projecte de llei de
mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i
urbanisme. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2644/03, 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 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2645/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recinte firal. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2646/03, 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 22 d'octubre del 2003).

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 2647/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocament al torrent de Son Boter.
(Mesa de 22 d'octubre del 2003).

Quins són, a data d'avui, els caps de departament de la
Conselleria d'Educació i Cultura, tot indicant-ne el nom i els
llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a caps de departament?

RGE núm. 2672/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja dels
aqüífers contaminats a Santa Gertrudis. (Mesa de 22 d'octubre
del 2003).
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RGE núm. 2673/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preservació dels anglicismes tradicionals a Menorca. (Mesa de
22 d'octubre del 2003).
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El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2674/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions
al traçat del torrent de Manacor. (Mesa de 22 d'octubre del
2003).
RGE núm. 2675/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de les activitats per commemorar el centenari del
naixement del filòleg menorquí Francesc de Borja Moll. (Mesa
de 22 d'octubre del 2003).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ja disposa la consellera d'Obres Pübliques de l'informe
jurídic que, segons ella mateixa va declarar, havia encarregat en
relació amb la tramitació del Projecte de llei de mesures
urgents en matèria d'ordenació territoral i urbanisme?

RGE núm. 2676/03, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
en matèria d'emergències per ajudar a les corporacions locals.
(Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2677/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
especial de protecció civil en relació amb el transport de
mercaderies perilloses. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).

Palma, a 21 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 2678/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Eures. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).

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.

RGE núm. 2679/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord de
colAlaboració estadística i intercanvi d'informació turística.
(Mesa de 22 d'octubre del 2003).

Què pensa fer el Sr. Conseller d'Educació i CUlktura
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?

RGE núm. 2680/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes d'implantació de sistemes de comercialització per
marques. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2681/03, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a arbres
d'interès paisatgístic. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 21 d'octubre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa 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.
Pensa el Govern construir el recinte firal d'acord amb el
conveni signat amb l'Ajuntament de Palma?

A)

Palma, a 21 d'octubre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quants de sòls urbanitzables desclassificats per les DOT
serien susceptibles de recuperar aquesta condició en el cas que
s'aprovi la Llei de mesures urgents en matèria d'ordenació
territorial i urbanisme amb la incorporació de l'esmena
1949/03, del Grup Parlamentari Popular?
Palma, a 21 d'octubre del 2003.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina és la postura de la Conselleria d'Educació i Cultura
respecte de la nova construcciói d'un nou centre d'educació
infantil 0-6 anys, amb colAlaboració amb l'Ajuntament de Maó,
a la població de Sant Climent, Menorca?
Palma, a 21 d'octubre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 són les previsions del Govern de les Illes Balears en
relació amb la solució que s'ha de donar al traçat del torrent de
Manacor que passa per dins el casc urbà?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Per quin motiu es nega la possibilitat de consultar a les
dependències de l'Ajuntament d'es M igjorn Gran, en el termini
d'exposició pública corresponent, l'expedient 2342/6, relatiu a
l'abocament de l'afluent de l'EDAR d'es Migjorn Gran al torrent
de Son Boter?
Palma, a 21 d'octubre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura de les
activitats organitzades i que s'estan portant a terme per
commemorar el centenari del naixement del filòleg menoirquí
Francesc de Borja Moll?
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la M esa 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.
En quin estat es troben les tasques de neteja dels aqüífers
contaminats a Santa Gertrudis?
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

A la M esa 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.
Quines mesures adoptarà la Conselleria d'Interior en
matèria d'emergències per tal d'ajudar les corporacions locals?
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la M esa 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.
Quines actuacions té previst portar a terme el Govern de les
Illes Balears poer tal de conèixer i preservar els anglicismes
tradicionals que es donen a l'illa de Menorca?
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa 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.
Quin és l'estat d'execució del Pla especial de protecció civil
en relació amb el transport de mercaderies perilloses?
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

BOPIB núm. 15 - 24 d'octubre del 2003
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 oral davant Ple.

3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ

Creu el Govern que promoure la mobilitat dels treballadors
a altres països de la Unió Europea ajuda a millorar la qualitat
de vida dels nostres treballadors?
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quin nivell d'aplicació es troba l'acord de colAlaboració
estadística i intercanvi d'informació turística establert entre la
Conselleria de Turisme i el Ministeri d'Economia?
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
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Ordre de Publicació
RGE núm. 2567/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Copa Amèrica, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2568/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Copa Davis, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2569/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a campió del món de Fórmula 1, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22
d'octubre del 2003).
RGE núm. 2570/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a equip de ciclisme de les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
22 d'octubre del 2003).
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears continuar els
programes d'implantació de sistemes de comercialització per
marques?

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.
Per quins motius les Illes Balears han estat descartades com
a seu de la Copa Amèrica?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

Palma, a 17 d'octubre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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.

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 Govenr mantenir el programa d'ajuts per la
plantació d'arbres d'interès paisatgístic finançat inicialment per
fons de l'ecotaxa?

Per quins motius Palma no ha estat elegida com a seu de la
Copa Davis de tennis després d'haver-ho anunciat el Govern?
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Palma, a 17 d'octubre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la M esa 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
Cultura, Educació i Esports.
Per quin motiu no s'ha realitzat a Palma l'exhibició del
campió del món de Fórmula 1, Muchael Schumaker, després
d'haver-ho anunciat el Govern?
Palma, a 17 d'octubre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Els Verds presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
El passat dia 12 de febrer, tres dies abans de la jornada en
què milers de ciutadans de tot el món es varen manifestar
contra l'agressió a Iraq, el ciutadà mallorquí Joan Amer va
desplegar una pancarta contra la guerra a l'estadi de Son Moix,
a Palma. Joan Amer, un militant de l'ecologisme i un actiu
participant en les mobilitzacions pacifistes, no va fer altra cosa
que expressar el mateix que desenes de milers de persones
expressaven al carrer. La seva oposició a la guerra contra Iraq
era compartida, segons tots els estudis demoscòpics, per una
aclaparadora majoria de la població.
El delegat del Govern a les Illes Balears ha imposat a Joan
Amer una multa de 3.000 euros, a proposta de la Comissió
Nacional contra la Violència en els Espectacles Esportius.
Aquest organisme ha d'actuar en casos de missatges que incitin
a la violència o a actes violents, circumstàncies que no es
donaven en aquest cas. Sorprèn, d'altra banda, la diligència amb
què ha actuat Delegació de Govern durant tot el procés,
diligència que contrasta amb els retards amb què tramita les
matèries lligades a la immigració.

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
Cultura, Educació i Esports.
Per quin motiu s'ha frustrat l'equip de ciclisme de les Illes
Balears després d'haver-ho anunciat el Govern?

Els Grups Parlamentaris PSM -Entesa Nacionalista i
d'Esquerra Unida i Els Verds presenten la proposició no de llei
següent:
El Parlament de les Illes Balears sol Alicita al delegat del
Govern espanyol a les Illes Balears la retirada de la multa
imposada a Joan Amer per una acció pacifista d'expressió de
rebuig a la guerra d'Iraq.

Palma, a 17 d'octubre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2527/03, dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa
Nacionalista i d'Esquerra Unida i Els Verds, contra la sanció
imposada a Joan Amer per Delegació del Govern. (Mesa de 22
d'octubre del 2003).

Palma, a 14 d'octubre del 2003.
El portaveu del PSM -Entesa Nacionalista:
Pere Sampol i Mas.
El portaveu d'Esquerra Unida i Els Verds:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius

RGE núm. 2571/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condem na de les actuacions violentes a Costitx.
(Mesa de 22 d'octubre del 2003).
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa 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, els Grups
Parlamentaris PSM-Entesa Nacionalista i d'Esquerra Unida i

La democràcia i les institucions en què s'articula
constitueixen el marc veritablement adient per a la recerca de
solucions als problemes que es generen en una societat plural
i diversa com és l'actual.
Les assemblees dels ciutadans que, a través del sufragi
universal, lliure, directe i secret, han estat elegits per
representar i defensar els interessos de tots i de donar resposta
a les necessitats existents, assumeixen també la responsabilitat
de dur a terme aquesta tasca mitjançant el diàleg, la correcta
gestió dels béns públics i el respecte escrupolós a les formes
democràtiques, sense que pugui haver espai per a la coacció a
l'hora que aquests representant exercitin la funció que tenen
encomanada en base al nostre sistema legal i polític.
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És fonamental per a la mateixa existència del sistema
democràtic que entre tots ens hem atorgat que les nostres
institucions representaives, ja sigui el Congrés, el Senat, els
parlaments autonòmics o les corporacions locals, puguin actuar
completament al marge de qualsevol tipus de pressió,
especialment si aquesta pressió es manifesta a través d'actituds
violentes, emprant la coerció per impedir l'expressió lliure dels
representants i de les institucions democràtiques.
Precisament, a un estat de dret i democràtic, tots i cadascun
dels ciutadans disposen d'un ample ventall d'instruments legals
que els permet defensar els seus interessos si consideren que
aquests han estat vulnerats, sempre respectant els mecanismes
existents i les seves formes. No hi ha, sota cap concepte, ni una
sola raó que legitimi la violència en qualsevol de les seves
possibles expressions, i aquell que la utilitza és l'únic culpable
de les seves conseqüències.
En base a tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la proposició no de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva condemna
més rotunda de les actituds i les accions de caire violent que
impediren el desenvolupament normal de la sessió plenària de
l'Ajuntanent de Costitx el passat dia 13 d'octubre, que varen
provocar la necessària intervenció de les Forces de Seguretat
amb l'objecte de garantir i assegurar la sortida dels representant
legítims del municipi, retinguts fins a aquell moment a l'interior
de la sala de plenaris.
2. Igualment, el Parlament de les Illes Balears se solidaritza
amb aquella institució i fa una crida decidida al respecte i a la
convissió democràtica, amb l'objectiu de garantir que, en tot
moment i en tota circumstància, les controvbèrsies se resolguin
pels mecanismes que la Constitució Espanyola i tota la resta de
l'ordenament jurídic actualment vigent estableixen per protegir
els interessos de tots els ciutadans.
Palma, a 15 d'octubre del 2003.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1675/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a centre
d'educació per a persones adultes. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
La Conselleria de Treball i Formació estudiarà juntament
amb els organismes competents la creació i l'equipament d'un
centre de formació integrat, de formació ocupacional i reglada
per a persones adultes a Maó; estudiarà les diverses fórmules
de finançament i intentarà acordar les aportacions econòmiques
a efectuar i la resta d'aportacions que siguin necessàries per
portar endavant el projecte.
Palma, 10 d'octubre del 2003.
El conseller de Treball i Formació:
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Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1677/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a alumnat amb
dificultat d'inserció escolar. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
La Conselleria d'Educació i Cultura compta amb diversos
programes socioeducatius, un a la zona de M aó i un altre a
Ciutadella.
Es continuarà amb un conveni de colAlaboració entre la
Conselleria d'Educació i Cultura i l'Ajuntament de Maó, es
Castell i Sant Lluís.
També es continuarà amb el conveni de colAlaboració entre
la Conselleria d'Educació i Cultura i els ajuntaments de
Ciutadella i Ferreries amb el compromís de dictar les
instruccions que regulin la intervenció educativa a l'alumnat
d'educació secundària obligatòria en risc d'exclusió escolar.
S'estudiarà la possibilitat de renovar el conveni entre la
Conselleria d'Educació i Cultura i Càritas Diocesana de
Menorca.
Palma, 9 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1678/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Can Salort.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
En data 27 d'octubre del 1999, la UIB va adquirir l'edifici
situat al carrer Santa Rita núm. 11, que és veí, per la part del
darrera, de l'edifici de Can Salort. El cost de l'edifici fou de
96.161,94 euros.
S'ha realitzat el projecte de remodelació de l'edifici del
carrer Santa Rita, com una ampliació de Can Salort, pels
arquitectes J. J. Gomila i D. Enrich. El projecte ha passat el
visat del Col Alegi d'Arquitectes i s'ha presentat a l'Ajuntament
d'Alaior per solAlicitar el permís d'obra.
El pressupost de l'obra és d'1.163.799,96 euros, més els
honoraris professionals que són de 123.486,17 euros.
La UIB encara no ha presentat el projecte a la Conselleria
d'Educació i Cultura per realitzar la corresponent supervisió.
En el pressupost corresponent al 2004, presentat per la
Direcció General d'Universitat, s'hi inclou una partida d'una
quantitat suficient per dur a terme l'ampliació esmentada.
Aquesta actuació possiblement es podrà dur a terme a través de
l'empresa pública que desenvoluparà el Pla d'infraestructures
educatives que es redactarà abans de final d'any.
Palma, 8 d'octubre del 2003.
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El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

secundària a Menorca, després de la reunió mantinguda amb
l'equip de govern municipal, ens han plantejat diverses
alternatives que seran estudiades per tal de veure quina és la
millor solució, tot i que en l'actual mapa escolar no es
contempla la construcció d'un IES.

D)
Palma, 6 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Pregunta RGE núm. 1683/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Conservatori
professional de música i dansa de Menorca. (BOPIB núm. 10
de 19 de setembre del 2003).
Sense cap dubte, els ensenyaments musicals són una
preocupació i gaudeixen de la importància que es mereixen
dins la conselleria. Vostè recordarà l'esforç que es va fer al seu
moment per a la construcció del conservatori professional i
estic segur que valora el que això ha representat a la nostra
comunitat, tant per als estudis musicals com per als de dansa.
Ara el que cal és fer un estudi seriós de les necessitats
concretes de cada municipi. Estigui ben segur que les de
Ciutadella seran degudament valorades.
Palma, 8 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1687/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Josep
M aria Quadrado de Ciutadella. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
La intenció d'aquesta conselleria és mantenir en condicions
adequades, en la mesura que sigui possible, les infraestructures
existents, així com iniciar les necessàries per poder donar
qualitat a l'educació, i fer un esforç per millorar les
infraestructures. Per tant, el projecte de reforma del teatre/sala
es troba en situació de redacció dels estudis inicials per a
l'elaboració d'un projecte.
Palma, 6 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1684/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a centre
d'educació infantil i primària a Alaior. (BOPIB núm. 10 de 19
de setembre del 2003).
Una vegada revisada la documentació referida a la
construcció d'un nou centre educatiu a Alaior, he de dir que hi
ha efectivament un protocol d'intencions de l'Ajuntament
d'Alaior amb aquesta conselleria per al desenvolupament d'una
nova zona escolar.
L'ajuntament ha certificat a la conselleria l'acord del ple de
la corporació relatiu a protocols d'intencions, amb data de 28
de maig del 2003.
Després de les converses mantingudes amb els regidors de
l'equip de govern sobre la cessió de sòl rústic que s'ha de posar
a disposició d'aquesta conselleria i una vegada obtingut, es
passarà a la supervisió i a la licitació del projecte.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1688/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Joan
Ramis i Ramis. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
La intenció d'aquesta conselleria és mantenir en condicions
adequades, en la mesura que sigui possible, les infraestructures
existents, així com iniciar les necessàries per poder donar
qualitat a l'educació, i fer un esforç per millorar les
infraestructures. Per aquests motius, la finalitat de la conselleria
és portar a terme la tercera fase de la reforma, l'avantprojecte
de la qual està ja redactat i el projecte bàsic i d'execució
pendent de redacció. Per tant, l'inici d'aquesta reforma anirà en
funció del temps necessari per poder dur a terme els tràmits
pertinents.
Palma, 6 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, 6 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)
Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1686/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nou institut de
secundària a es Castell. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre
del 2003).
Una vegada revisades la situació actual de l'escolarització
a Menorca i les possibles necessitats de nous centres d'educació

A la Pregunta RGE núm. 1689/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mapa escolar.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Evidentment, el mapa escolar és una de les principals
prioritats d'aquesta conselleria. Una de les tasques que s'han
començat és la revisió del mapa escolar existent, per tant,
aquest conseller considera necessària l'eina del mapa escolar
per tal de donar resposta a diferents inquietuds de la comunitat
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educativa per tal de flexibilitzar la zonificació i combinar una
adscripció múltiple amb l'establiment de zones escolars tan
àmplies com sigui possible com a alternativa per augmentar la
capacitat d'elecció de les famílies entre més centres escolars;
també és molt important per tal de racionalitzar inversions.
Per tant, el mapa escolar es troba en procés de revisió per
actualitzar-lo el més aviat possible per al quadrienni següent.
Palma, 6 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
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Àngels Cardona de Ciutadella. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
Ja és clara la important transformació que ha sofert l'IES
Maria Àngels Cardona. La intenció d'aquesta conselleria és
mantenir en condicions adequades, en la mesura que sigui
possible, les infraestructures existents, així com iniciar les
necessàries per poder donar qualitat a l'educació, i fer un esforç
per millorar les infraestructures. Per aquests motius, la finalitat
de la conselleria és portar a terme l'execució de les dues fases
restant de l'IES. En aquests moments hi ha els projectes
d'execució redactats, per tant, l'inici d'aquesta reforma anirà en
funció del temps necessari per poder dur a terme els tràmits
restants i pertinents.

Ordre de Publicació
Palma, 6 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

J)
A la Pregunta RGE núm. 1690/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a moviment de
renovació pedagògica a Menorca. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).

Ordre de Publicació
El conveni signat amb aquesta entitat va finalitzar el passat
31 de desembre del 2002. Tot i que l'anterior govern no el va
renovar, continuarem colAlaborant i revisant les clàusules del
conveni.
Els cursos s'hauran de canalitzar mitjançant el servei de
formació permanent del professorat de Menorca, des de la
Direcció General d'Ordenació i Innovació. L'aportació
econòmica serà revisada. Es podrà crear una plaça a mitja
jornada per tal de cobrir tasques de gestió del Moviment de
Renovació Pedagògica de Menorca.

M)
A la Pregunta RGE núm. 1779/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressuposts dels
hospitals. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Hospital Universitari de Son Dureta
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
Capítol VIII
TOTAL

Palma, 9 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

120.324.456,41
54.456.126,13
2.993.112,40
77.999,35
177.851.694,29
Hospital de M anacor

Personal
Aprov.+ Trab. sum. y ser
TOTAL

23.139.876,00
12.996.680,00
36.136.556,00

K)
A la Pregunta RGE núm. 1691/03, presentada per l'Hble
Sr. D iputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Calbó.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
La intenció d'aquesta conselleria és mantenir en condicions
adequades, en la mesura que sigui possible, les infraestructures
existents, així com iniciar les necessàries per poder donar
qualitat a l'educació, i fer un esforç per millorar les
infraestructures. Per aquests motius, la finalitat de la conselleria
és portar a terme la remodelació de l'IES. En aquests moments
està en procés de redacció d'estudis previs, per tant, l'inici
d'aquesta remodelació anirà en funció del temps necessari per
poder dur a terme els tràmits restants i pertinents.
Palma, 6 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1692/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a IES Maria

Hospital Son Llàtzer
Personal
Aprov.+ Trab. sum. y ser
TOTAL

43.147.484,43
28.853.648,79
72.001.133,22

Hospital Can M isses
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
Capítol VIII
TOTAL

24.583.328,59
11.127.606,86
721.190,49
5.799,77
36.437.925,71
Hospital Verge del Toro

Capítol I
Capítol II
Capítol VI
Capítol VIII
TOTAL

19.433.059,27
8.924.086,16
728.282,43
12.501,05
29.097.928,91

Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
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Aina Maria Castillo i Ferrer.

Les còpies esmentades a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i de les Hbles. Sres. Diputades.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1781/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica
de Son Dureta. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Es trameten còpies de les plantilles autoritzades en les dates
següents:
Data 31/12/2001. Resolució de 07/12/01.
Data 31/12/2002. Resolució de 30/08/02.
Data 20/06/2003. Resolució de 07/03/03.
Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1784/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica
de l'Hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats i de les Hbles. Sres.
Diputades.

Ordre de Publicació
Les còpies esmentades a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i de les Hbles. Sres. Diputades.

R)
A la Pregunta RGE núm. 1789/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i M ir, relativa a facultatius dels
hospitals que cobren la dedicació exclusiva. (BOPIB núm. 10
de 19 de setembre del 2003).

Ordre de Publicació

Hospital de Son Dureta
Hospital Verge del Toro
Hospital Can Misses

O)
A la Pregunta RGE núm. 1782/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica
de l'Hospital verge del Toro. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
Es trameten còpies de les plantilles autoritzades en les dates
següents:
Data 31/12/2001. Resolució de 07/12/01.
Data 31/12/2002. Resolució de 24/09/02.
Data 20/06/2003. Resolució de 12/06/03.
Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Les còpies esmentades a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i de les Hbles. Sres. Diputades.

Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1791/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de Son Dureta de més de 60 dies.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Àrea mèdica

30 abril

31 maig

30 juny

Total LEC

2.672

2.699

3.129

> 60 dies

295

84

255

Ordre de Publicació

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

P)
A la Pregunta RGE núm. 1783/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica
de l'Hospital Can Misses. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre
del 2003).
Es trameten còpies de les plantilles autoritzades en les dates
següents:
Data 31/12/2001. Resolució de 07/12/01.
Data 31/12/2002. Resolució de 16/10/02.
Data 20/06/2003. Resolució de 19/06/03.
Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Decaïment preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 2488/03, 2506/03 i 2542/03.
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 solAlicitud de resposta oral davant el Ple en
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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 21 d'octubre del 2003 que queden
decaigudes són les que es relacionen a continuació:
* RGE núm. 2488/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocament al torrent de Son Boter,
publicada en el BOPIB núm. 14, de 17 d'octubre d'enguany.
* RGE núm. 2506/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a irregularitat en l'adjudicació de places,
publicada en el BOPIB núm. 14, de 17 d'octubre d'enguany.
* RGE núm. 2542/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a cases de Menut i vehicle tot terreny, publicada
en el BOPIB núm. 14, de 17 d'octubre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 2649/03, de dia 20
d'octubre del 2003, se solAlicita el nomenament del Sr. Ricardo
Macho i Juan, com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular.
B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 22
d'octubre del 2003, i en ús de les facultats previstes a l'article
5 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr.Ricardo Macho i Juan amb D NI núm.
43.006.357, com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular, amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23), amb efectes econòmics i
administratius des de dia 22 d'octubre del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
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4. Q ue contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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.
A la seu del Parlament, a 22 d'octubre del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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