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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2778/03, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2318, relativa  a
elaboració de projectes de llei. (Mesa de 29 d'octubre del
2003).

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, president en

funcions:
Antoni Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 2318/03,
relativa a l'elaboració de projectes de llei, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el projecte
de llei RGE núm. 1543/03 de mesures urgents en matèria
d’ordenació territorial i urbanisme de les Illes Balears ha
incomplert diverses lleis de necessari compliment per a la seva
elaboració, com les del Consell Econòmic i Social i d’Ordenació
Territorial.

2. El Parlament de les Illes Balears constata els errors -
materials i de contingut- que existeixen en la seva redacció,
ocasionats, sens dubte per no haver-se ajustat a les previsions
de procediment per a la seva elaboració ni haver consultat els
antecedents dels expedients afectats.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència
de la documentació -memòria i antecedents normatius- que
acompanya el projecte de llei de referència.

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al
projecte de llei RGE núm. 1543/03 de mesures urgents en matèria
d’ordenació territorial i urbanisme de les Illes Balears, tan pels
aspectes negatius del seu contingut com per les seves
mancances formals, i insta el Govern a la retirada del projecte.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports a millorar la qualitat
dels treballs preparatoris de les seves iniciatives i consultar
sistemàticament els antecedents obrants a aquesta.

Palma, a 24 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. 2637/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaro i Melià, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a hospitals militars. (Mesa de 29
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2638/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla de neteja general de les zones
turístiques de les Illes. (Mesa de 29  d'octubre del 2003).

RGE núm. 2762/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a actuacions en matèria turística a Son
Servera. (Mesa de 29  d'octubre del 2003).

RGE núm. 2790/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
expedients sancionadors per la Conselleria de Turisme.
(Mesa de 29  d'octubre del 2003).

RGE núm. 2792/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
representants d'associacions i organitzacions al Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears. (Mesa de 29  d'octubre
del 2003).

RGE núm. 2793/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa FIOP. (Mesa de 29  d'octubre del 2003).

RGE núm. 2793/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones amb discapacitat amb plaça fixa. (Mesa de 29
d'octubre del 2003).

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Antoni Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la resposta rebuda de part de la
vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals (RGE
núm. 1902/03), agrairíem que ens aclarissin en quin punt  es
troba el procés estatal a què fa referència la resposta d'aquest a
conselleria, de desafectació i alienació d'antics hospitals militars
a diversos indrets de l'Estat i com afecta els de les Illes Balears.

Palma, a 20 d'octubre del 2003.
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La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 17 d'octubre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost, quines actuacions i quin calendari té
previst la Conselleria de Turisme per dur endavant els
compromisos adquirits amb l'ajuntament i els empresaris
hotelers de Son Servera?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació d'expedients sancionadors incoats des
de l'1 de gener fins al 15 d'octubre d'enguany per la Conselleria
de Turisme, amb indicació del número d'expedient, el nom de
l'establiment i el motiu pel qual ha estat incoat l'expedient?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 escrita.

Quines consultes s'han fet per part del Govern les
institucions i associacions que tenen com a finalitat principal la
protecció del medi ambient, per al nomenament del representant
del Grup III, del Consell Econòmic i Social?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Joana M. Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones van ser incloses en el programa IFOP, de
formació de persones amb discapacitat, a cadascuna de les illes
per als anys 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones amb discapacitat tenen plaça fixa a
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
quin percentatge significa sobre el total de la plantilla?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2855/03, 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 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2863/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a informe jurídic del Projecte de llei de
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mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i
urbanisme. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2864/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fundació mediambiental. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2865/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
o contactes amb entitats bancàries. (Mesa de 29 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2866/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajuts per als viatges dels esportistes. (Mesa de 29
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2867/03, de l'Hble. Sr . Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normalitzadores dels serveis centrals de l'Ib-salut. (Mesa de
29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2868/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Fageda i
Aubert, del Grup Parlamentari Popular, relativa a celebració
del congrés de l'ABTA a les Illes Balears. (Mesa de 29
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2869/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació del programa "Un hivern a Mallorca".
(Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2870/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del pla d'actuació contra la violència de gènere. (Mesa de 29
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2871/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per afavorir que les persones
discapacitades puguin gaudir de les nostres platges. (Mesa
de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2872/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació dels pactes locals d'ocupació. (Mesa de 29
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2873/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentar i Popular, relativa a servei
públic d'ocupació eficaç i millora del percentatge de
colAlocacions gestionades pel SOIB. (Mesa de 29 d'octubre
del 2003).

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, president en

funcions:
Joan Marí i Tur.

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.

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 29 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, 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 Públiques 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 territorial i urbanisme?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les raons per ubicar la seu de la Fundació
Mediambiental d'aquest Govern a la Costa Nord?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
La diputada:
Joana M. Seguí i Pons.

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.

Ha mantengut el Govern de les Illes Balears, per si mateix o
mitjançant persones autoritzades, reunions o contactes amb
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entitats bancàries per aconseguir d'aquestes aportacions
voluntàries per import de 240.000 euros o el que en realitat és,
per a un fons mediambiental o finalitat semblant?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quines són les línies d'ajuts nous que el Govern de manera
immediata pensa posar en funcionament per als viatges dels
esportistes?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
La diputada:
María José Camps i Orfila.

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 substituït  o pensa substituir les dues normalitzadores
dels serveis centrals de l'Ib-salut que ha cessat en dies
passats?

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la celebració
del Congrés de l'ABTA a les Illes Balears?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Joan Fageda i Aubert.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el conseller de Turisme recuperar el programa d'"Un
hivern a Mallorca" per lluitar contra l'estacionalitat turística?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

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.

En quina situació es troba el Pla d'actuació contra la
violència de gènere?

Palma, a 29 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Presidència
i Esports per tal que les persones discapacitades puguin gaudir
de les nostres platges?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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

Té previst la Conselleria de Treball i Formació ampliar els
actuals pactes locals d'ocupació?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
La diputada:
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Carolina Torres i Cabañero.

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.

Què pensa fer la Conselleria de Treball i Formació per
aconseguir un servei públic d'ocupació eficaç i millorar el
percentatge de colAlocacions gestionades pel SOIB?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2744/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a comissió assessora de Dret Civil, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Ins titucionals i Generals.
(Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2745/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a reforma de la compilació de Dret Civil Balear, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2746/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pla rector de les salines d'Eivissa i Formentera, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2747/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a ajuts per destinar a lloguer els
habitatges buits, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2748/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a adjudicació de la Lototrot, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2749/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a travessa hípica Promotrot, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2750/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a Consorci Hípic de Mallorca, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2751/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a homologació de les retribucions dels funcionaris,
a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2752/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a dessaladores d'Eivissa, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 29
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2753/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a dates de construcció de dessaladores  a
Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2754/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a finançament de la construcció de la
dessaladora de Santa Eulàlia, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2755/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a finançament de la construcció de la
dessaladora de Sant Josep, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2756/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a model d'espai natural protegit, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2757/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a rang legal de les àrees naturals
protegides, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2758/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a preus de serveis de l'oferta
complementària, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2771/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a traspàs de competències de promoció turística als
consells insulars, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2772/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
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relativa a cost d'adquisició del complex Costa Nord, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 29
d'octubre del 2003).

RGE núm. 2773/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a gestió del complex Costa Nord, a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2774/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a promoció de les Illes Balears per Michael Douglas
a les fires turístiques, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2775/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a promoció a Menorca, Eivissa i Formentera per
Michael Douglas, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2776/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a repartiment equitatiu dels recursos de promoció
turística, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 29 d'octubre del 2003).

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Antoni Marí i Tur.

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
sot asignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu s'han destituït tots els membres de la
Comissió Assessora de Dret Civil?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.

Qui completarà els treballs que estaven elaborant els
membres de la Comissió Assessora de Dret Civil i, en concret,
la reforma de la Compilació del Dret Civil Balear?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.

El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.

Quan pensa el Govern que es podrà aprovar el Pla rector
d'ús i gestió del parc natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té alguna previsió la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports d'obrir una línia d'ajuts per afavorir que
surtin al mercat de lloguer els 40.000 habitatges buits que hi ha
a Palma?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 comissió.

Mitjançant quin procediment es té previst d'adjudicar la
Lototrot?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern descartar la posada en marxa de la travessa
hípica de la Promotrot?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.

Quan té previst de convocar el Consorci hípic de Mallorca?

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.

Quan pensa que es produirà l'homologació de retribucions
entre els funcionaris de l'Estat que treballen a les Illes Balears
amb els que treballen a les Canàries?

Palma, a 22 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quantes dessaladores té previst de fer el Govern a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan s'iniciaran i quan estaran finalitzades les dessaladores
que el Govern pensa construir a Eivissa?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quin pagarà la construcció i l'explotació de la dessaladora
prevista a Santa Eulàlia, pressupostada en més de 43 milions
d'euros?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Qui pagarà (comunitat autònoma, Ministeri de Medi
Ambient, Unió Europea) la construcció i l'explotació de la
dessaladora prevista a Sant Josep?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el "nou model" per declarar zones naturals
protegides que estudia el Govern per aplicar a les nostres illes?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
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La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina normativa i amb quin rang legal (llei, decret o altres)
treballa el Govern de cara a la futura declaració d'àrees naturals
protegides?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té prevista alguna actuació el Govern de les Illes Balears
p er aconseguir que els preus dels serveis d'oferta
complementària estiguin en nivells òptims per al consumidor,
tal com es va plantejar a la Convenció dels agents de viatge de
la DRV recentment celebrada a Tunísia?

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan es traspassaran les competències de promoció
turística als consells insulars?

Palma, a 24 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.

Quina quantitat d'euros haurà d'aportar el Govern de les
Illes Balears per a l'adquisició del complex Costa Nord?

Palma, a 24 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es gestionarà el complex Costa Nord una vegada sigui
comprat pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 24 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.

S'ha arribat a algun acord econòmic amb l'actor Michael
Douglas perquè promocioni la imatge de les Illes Balears a les
fires turístiques?

Palma, a 24 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 comissió.

Quins beneficis pot  produir per a la promoció turística de les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera la utilització de la imatge
de Michael Douglas, vinculada exclusivament a Mallorca?

Palma, a 24 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com garantirà el Govern de les Illes Balears un repartiment
equitatiu dels recursos destinats a la promoció turística de les
quatre illes de l'arxipèlag?

Palma, a 24 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2779/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a coneixement del català per a majors de 50 anys.
(Mesa de 29 d'octubre del 2003).

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, president en

funcions:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de les Illes Balears, pel que respecta al personal
al servei de l’Administració autonòmica, està duent a terme una
política contrària als interessos públics en donar prioritat a
l’interès concret de persones determinades enfront de l’interès
general, i amb vulneració dels principis constitucionals que
regulen l’accés a la funció pública i al dret a una carrera
funcionarial en condicions d’igualtat, fonamentada en els
principis de capacitat i mèrit.

En aquest marc general i en mires a la satisfacció
d’interessos privats, el Govern de les Illes Balears ha introduït
mesures per a l’exoneració del coneixement del català a majors
de 50 anys que han estat rebutjades no només per alts càrrecs
del mateix govern, sinó també pel Consell Consultiu. A més,
l’esmentada política va en contra de l’esperit de la Llei de
normalització lingüística, consensuada entre tots els partits
polítics i dirigida al fet que el català, propi de les Illes Balears,
s’implanti progressivament en tots els àmbits de la comunitat
autònoma, a més d’establir la llengua catalana com a llengua
vehicular de l’Administració autonòmica.

Davant la degradació de la funció pública en aquesta
administració autonòmica i davant la demonització del
coneixement del català, es planteja la següent proposició no de
llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè retiri
les mesures discriminatòries relatives al coneixement del català
per a majors de 50 anys, atenent el dictamen del Consell
Consultiu.

Palma, a 23 d'octubre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2704/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a atac anticipatiu, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2761/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a prioritzar la despesa social i la
investigació civil sobre la despesa i la investigació militars,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 29 d'octubre del 2003).

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, president en

funcions:
Joan Marí i Tur.

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 la comissió
pertinent.

El president del Govern espanyol ha anunciat l’increment
del pressupost de despesa militar per tal de preparar l’exèrcit
espanyol per al que ha anomenat “guerra anticipativa”. Aquest
nou concepte bèlAlic supera el de “guerra preventiva”, que no
és altra cosa que una agressió armada unilateral al marge del
dret i de les institucions internacionals. La guerra anticipativa
d’Aznar suposa la voluntat d’agredir militarment un país,
anticipant-se a presumptes accions d’aquest.

L’exemple que ha posat  el president del Govern espanyol
per justificar aquesta agressió anticipativa és el conflicte d’El
Perejil. Vol dir, Aznar, que si l’Estat espanyol hagués estat més
preparat  militarment hauria realitzat un atac anticipatiu contra el
Marroc?
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Aquesta proposta no té cap cobertura jurídica segons el
dret internacional i situarà Espanya com a potencial enemic de
molts països que es veuran amenaçats per una hipotètica acció
armada unilateral.

Aquesta política és contrària al reforçament del paper que
han de jugar les Nacions Unides com a únic òrgan legítim que
ha de tutelar la defensa del dret internacional. La proposta
d’Aznar és una aberració jurídica sense cap precedent
democràtic.

D’altra banda, l’increment de despesa militar es farà a costa
de disminuir despeses socials, en un moment en què és més
necessari que mai impulsar polítiques socials d’integració de
colAlectius desfavorits, de foment de l’accés a l’habitatge,
d’equipaments educatius i sanitaris, etc.

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

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el concepte de
“guerra anticipativa” anunciat pel president del Govern
espanyol.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
no incrementar la despesa militar.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta que únicament amb
el respecte del dret internacional i l’acatament de les decisions
de les Nacions Unides es construirà un món en pau.

Palma, a 21 d'octubre 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 d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Prioritzar la despesa social i la investigació civil sobre la
despesa i la investigació militar.

El Govern espanyol ha presentat un avantprojecte de llei de
pressuposts generals de l’Estat per al 2004 amb un increment de
despesa militar d’un 4,1%. El President del Govern, José María
Aznar, ha justificat aquesta despesa, tot fent una defensa
doctrinal de l’augment de la despesa militar.

Part important d’aquest augment és degut a la decisió
d’adquirir quatre nous programes d’armament, per un import de
més de 4.100 milions d’euros, un objectiu per al qual fins i tot es
proposa vendre sòl públic. Aquesta decisió és injustificable,
després de la participació espanyola en una guerra que no es
va fer amb pretextos que s’han revelat falsos i sense respectar
la legitimitat internacional, ha sembrat el caos a l’Iraq, i que ha
reforçat el sentiment anti-occidental a les societats àrabs. 

Aquesta decisió de l’Estat espanyol forma part d’una
tendència general, liderada pels Estats Units que sota l’excusa
de la lluita contra el terrorisme, opta per una estreta concepció
de la seguretat basada en la força militar.

Especialment greu és l’altíssim percentatge d’investigació
militar dins el conjunt del que Espanya dedica a I+D: més del
31% de la despesa pública per a recerca científica correspon a
programes militars. Els diners per a la investigació militar són 7
vegades superiors als de recerca sanitària, i 27 vegades
superiors als de recerca agrícola.

Enlloc d’aquesta aposta per la militarització, una concepció
moderna de la seguretat hauria de marcar-se l’objectiu de
millorar el benestar humà de les poblacions, afavorir la
resolució política dels conflictes i canviar el model econòmic
cap a la sostenibilitat.

Per aquests motius el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds proposa la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’increment de la
despesa militar als pressuposts generals de l’Estat de l’any
2004 i manifesta la prioritat  per a la despesa social, l’ajuda al
desenvolupament i la resolució pacífica de conflictes com a
eixos d’una política efectiva de seguretat.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’elevadíssima
despesa en recerca científica de caràcter militar, i manifesta la
prioritat  per a la investigació civil en àrees que afavoreixin el
benestar humà i la sostenibilitat.

Palma, a 22 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1525/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a assistència
del conseller d'Agricultura a la reunió del Consell Agrari de
Menorca de dia 30 de juliol. (BOPIB núm. 8 de 5 de setembre
del 2003).

El conseller d'Agricultura i Pesca es va assabentar de la
reunió del Consell Agrari de Menorca de dia 30 de juliol, amb
menys de 48 hores d'antelació, concretament mitjançant fax que
la consellera d'Economia del Consell Insular de Menorca, Sra.
Antònia Allés Pons, li remeté dia 28 de juliol del 2003, a les
15:06 hores (segons document que s'adjunta).

Atesa aquesta circumstància d'escàs marge de temps per a
la realització de dita convocatòria, el conseller d'Agricultura i
Pesca no pogué cancelAlar amb temps suficient les reunions
previstes per a dia 30 de juliol del 2003. Dit això, el conseller
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d'Agricultura i Pesca va fer les passes oportunes i amb caràcter
d'urgència per tal que un director general o un funcionari
qualificat en delegació seva pogués assistir a aquesta reunió,
com així es produí finalment, ja que ni el director general
d'Agricultura ni el de Desenvolupament Rural pogueren
desplaçar-se a Menorca dia 30 de juliol del 2003, sense deixar
d'atendre altres compromisos d'importància adquirits amb
anterioritat.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1555/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a defuncions a causa
de la calor. (BOPIB núm. 8 de 5 de setembre del 2003).

Dia 1 de juliol, data en la qual va prendre possessió d'actual
titular de la conselleria, no s'havia adoptat  cap mesura per
mitigar els possibles trastorns que es poguessin derivar de
l'onada de calor d'aquest estiu.

Per això, a partir d'aquest moment, es va crear un grup de
seguiment i de valoració de les urgències que es presentaven
i les seves causes; reforç dels dispositius d'urgències i dels
efectius d'ambulàncies de la nostra xarxa pública i donar atenció
personalitzada a les persones que solAlicitassin informació.

Palma, 30 de setembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1557/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a defuncions a causa
de la calor. (BOPIB núm. 8 de 5 de setembre del 2003).

Per causa directa de l'ona de calor no s'ha produït cap
defunció a les Illes Balears, no obstant això la calor s 'ha
desenvolupat com un factor més de risc, sobretot en pacients
ancians i amb pluripatologia.

Palma, 25 de setembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1578/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
temporada de caça de tords. (BOPIB núm. 9 de 12 de setembre
del 2003).

Per fer-la coincidir amb l'obertura de la caça menor en
general, com és la norma a la resta de comunitats autònomes de
l'Estat i en resposta a la petició de la Federació Balear de Caça
i de diferents associacions de caçadors, en base a les
consideracions següents:

- Els anys d'experiència prèvia (més de deu) en què ha estat
vigent, el retard no ha permès comprovar l'efectivitat de la
mesura que generava un estès descontent entre els aficionats
a la caça, que ja surten al camp en aquesta data i havien de
discriminar a quines peces disparar i a quines no, en funció de
la data.

- L'equilibri en les captures totals permeses, ja que els nous dies
hàbils permesos queden compensats per una reducció de les
quotes de captura.

- La conveniència d'atendre una petició general dels caçadors,
per facilitar un estat d'opinió favorable a acceptar altres
restriccions que tinguin més sentit biològic que aquesta.

- La impopularitat de mantenir una restricció que no es dóna a
cap altra comunitat autònoma, ni ha estat seguida per cap altra
administració, tot i la seva antiguitat a les Balears.

Finalment, s'ha de remarcar que aquesta modificació va ser
discutida als consells de caça, amb el parer unànime de la seva
aplicació en el cas de Menorca i d'Eivissa -inclosos els
representant del GOB Menorca i GEN-GOB Eivissa-, i la no
oposició de cap dels assistents al Consell Balear de Caça.

Palma, 2 d'octubre del 2003.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1643/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a
circumvalAlació de la carretera de Llucmajor. (BOPIB núm .  9
de 12 de setembre del 2003).

Els actes administratius que s'han dut a terme pel
Departament d'Obres Públiques són els següents:
- Redacció del projecte de construcció: agost del 1999.
- Aprovació provisional del projecte: 22 de juliol del 2003.
- Aprovació del tràmit d'informació pública: 28 de juliol del 2003.
- Publicació al BOIB: 2 d'agost del 2003.

També hi ha l'informe respecte de les alAlegacions
presentades en el tràmit d'informació pública previ a l'aprovació
definitiva del projecte.

Palma, 15 d'octubre del 2003.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1682/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Consell
Escolar de les Illes Balears. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre
del 2003).

Ens reiteram en la contestació oral donada a la sessió
plenària de dia 30 de setembre.
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Palma, 9 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1788/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a facultatius als
hospitals. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Hospital de Son Dureta 566
Hospital Verge del Toro 113
Hospital Can Misses 121

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1793/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de Son Llàtzer de més de 60 dies.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Àrea mèdica 30 abril 31 maig 30 juny

Total LEC 4176 3821 3853

> 60 dies 549 703 597

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1794/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de l'Hospital de Manacor. (BOPIB
núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Àrea
Mèdica

30
abri
l

%
variació 
abril 03-
març 03

31
maig

%
variació
maig03-
abril03

30
juny

%
variació
juny 03-
maig 03

Cardio-
logia

339 -18,7 356 5,0 230 -35,4

Derma-
tologia

831 -0,1 903 8,7 906 0,3

Digestiu 242 -9,0 241 -0,4 234 -2,9

Endocri
nologia

241 8,6 275 14,1 244 -11,3

Hemat
o-logia

99 1,0 81 -18,2 72 -11,1

Medici-
na
interna

135 31,1 150 11,1 151 0,7

Nefrol
o-gia

48 14,3 55 14,6 67 21,8

Neumol
ogia

214 40,8 189 -11,7 181 -4,2

Neuro-
logia

254 -7,0 167 -34,3 73 -56,3

Oncolo-
gia

11 83,3 6 -45,5 5 -16,7

Psquia-
tria

6 20,0 12 100,0 11 -8,3

Rehabil
itació

134 28,8 148 10,4 161 8,8

Reuma-
tologia

0

D'altres 0

Total
àrea
mèdica

2554 1,3% 2583 1,1 2335 -9,6

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1795/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de l'Hospital de Manacor de més de
60 dies. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Àrea mèdica 30 abril 31 maig 30 juny

Total LEC 2554 2583 2335

> 60 dies 80 222 71

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1796/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB
núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Àrea
Mèdica

30
abri
l

%
variació 
abril 03-
març 03

31
maig

%
variació
maig03-
abril03

30
juny

%
variació
juny 03-
maig 03

Cardio-
logia

63 46,5 72 14,3 60 -16,6

Derma-
tologia

214 33,8 203 -5,1 249 22,7

Digestiu 155 56,6 147 -5,2 147 0,0
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Endocri
nologia

89 4,7 78 -12,4 115 47,4

Hemat
o-logia

14 16,7 9 -35,7 15 66,7

Medici-
na
interna

88 -14,6 68 -22,7 78 14,7

Nefrolo
-gia

9 12,5 12 33,3 8 -33,3

Neumol
ogia

26 13,0 25 -3,8 13 -48,0

Neuro-
logia

101 23,2 98 -3,0 93 -5,1

Oncolo-
gia

0 -100,0 0 0

Psquia-
tria

60 25,0 53 -11,7 72 35,8

Rehabil
itació

334 -0,3 325 2,7 305 -6,2

Reuma-
tologia

44 -20,0 33 -25,0 22 -33,3

D'altres 0 0 0

Total
àrea
mèdica

1197 13,6 1123 -6,2 2335 4,8

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1800/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts pendents
d'ecografia, mamografia, TAC, ENM i TAC. (BOPIB núm. 10 de
19 de setembre del 2003).

Abril 03 Maig 03 Juny 03

Ecografies
Pac. pend. cita
demora > 60 dies*
Pacients Pend.
Demora extrahospit.

0
0

432
45

0
0

293
30

0
0

305
20

Mamografies
Pac. pend. cita
demora > 60 dies*
Pacients Pend.
Demora extrahospit.

0
0

196
0

0
0

165
30

0
0

132
20

TC convencional
Pac. pend. cita
demora > 60 dies*
Pacients Pend.
Demora extrahospit*

432
47

382
31

374
22

RNM
Pac. pend. cita
demora > 60 dies
Pacients Pend.
Demora extrahospit.

0
10

215
73

0
0

157
30

0
0

249
38

(*) No consta en registre.
 

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1804/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts pendents
d'ecografia, mamografia, TAC, ENM i TAC a l'Hospital de
Can Misses. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Abril 03 Maig 03 Juny 03

Ecografies
Pac. pend. cita
demora > 60 dies
Pacients Pend.
Demora extrahospit.

0
0

169
26

0
2

342
24

0
2

325
24

Mamografies
Pac. pend. cita
demora > 60 dies
Pacients Pend.
Demora extrahospit.

0
2

88
8

0
2

163
7

0
2

220
9

TC convencional
Pac. pend. cita
demora > 60 dies*
Pacients Pend.
Demora extrahospit.

0
0

0
0

0
0

RNM
Pac. pend. cita
demora > 60 dies*
Pacients Pend.
Demora extrahospit.

0
0

285
70

0
0

344
70

0
0

331
80

(*) No consta en registre.
 

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1805/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica de Son Dureta. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre
del 2003).
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LEQ 31
maig

30
juny

31
juliol

Total 
0-3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos
Entrades del mes
Sortides del mes
Índex entr/sort acumulades
Acumulació anual d'entrades

3606
1601
192

1810
2042
0,94
8810

3317
1487
118

1653
2101
0,91

10463

3480
1540
126

1599
1633
0,92

12062

Total  per serveis
Traumatologia
Cirurgia general i digestiva
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia maxilofacial
Ginecologia
Cirurgia plàstica i reparadora
Angiologia i cirurgia vascular
Dermatologia
Neurocirurgia
Unitat del dolor
Cirurgia toràcia
Cirurgia cardíaca
Cardiologia
Nefrologia
Obstetricia i ginecologia
Hematologia i hemoteràpia
Digestiu

1377
976
839
651
434
388
164
129
114
94
88
84
38
14
5
2
1
1
0
0

1230
951
765
624
410
319
137
129
105
57
70
72
26
8
6
9
1
2
1
0

1314
1063
679
639
454
313
132
156
108
102
76
71
17
8
5
7
0
0
0
2

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1807/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica de l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).

LEQ 31
maig

30
juny

31
juliol

Total 
0-3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos
Entrades del mes
Sortides del mes
Índex entr/sort acumulades
Acumulació anual d'entrades

972
491
440
236
267

1,04
2313

1011
528
438
552
547

1,03
2865

1022
556
438
605
640

1,01
1470

Total  per serveis
Traumatologia
Cirurgia general i digestiva
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia
Ginecologia
Dermatologia
Digestiu
Cardiologia

326
677
194
185
221
197
98
5
0

323
710
229
179
223
220
89
3
1

300
705
282
174
219
245
88
3
0

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1809/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica de l'Hospital Can Misses. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).

LEQ 31
maig

30
juny

31
juliol

Total 
0-3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos
Entrades del mes
Sortides del mes
Índex entr/sort acumulades
Acumulació anual d'entrades

635
154
10

414
396

0,96
1784

592
131

6
319
367

0,94
2103

625
114

0
422
377

0,97
2525

Total  per serveis
Traumatologia
Cirurgia general i digestiva
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia
Ginecologia

313
178
84
51

102
71

297
172
81
55
71
53

283
179
89
47
83
58

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 1811/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica de l'Hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 10 de 19
de setembre del 2003).

LEQ 31
maig

30
juny

31
juliol

Total 
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000  habitants

2535
57,70

4
70,94
11,23

2656
60,00

0
72,79
11,77

2861
63,61

5
74,61
12,67

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 1814/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
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quirúrgica de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 10 de 19
de setembre del 2003).

LEQ 31
maig

30
juny

31
juliol

Total 
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000  habitants

799
54,26

10
82,26
7,50

729
52,60

6
79,97
6,85

739
49,56

0
76,72
6,94

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 1815/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(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
T)

A la Pregunta RGE núm. 1817/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressuposts
d'hospitals. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Capítol I Pressupost
inicial

Pressupost 
final

Hospital de Son
Dureta

94.396.890,00 108.695.563,23

Hospital de
Manacor

20.145.000,00 21.616.262,19

Hospital de Son
Llàtzer

31.703.656,33 29.986.590,91

Hospital Can
Misses

16.269.440,00 21.451.846,29

Hospital Verge
del Toro

13.770.310,00 17.449.986,76

Totals 176.285.296,33 199.200.249,38

El pressupost inicial de Son Dureta, Can Misses i Verge del
Toro, correspon al posicionat per l'Insalud l'1 de gener del 2002
dins el període transitori de gestió.

El corresponent a l'Hospital de Manacor i a Son Llàtzer
correspon a l'aprovat pels patronats a tals efectes.

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

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 1819/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a activitat de
GESMA. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Activitat ambulatòria Abril Maig Juny

Processos quirúrgics
Mamografies
Determinacions Son
Llàtzer

19
192

127.342

18
193

131.908

15
295

129.480

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 1819/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a activitat de
GESMA. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Hospitalització GESMA Abril Maig Juny Acumula
t 03

Subjugats/convalescents
Ingressos
Estada mitjana
Total estades

152
27,81
4.227

165
26,32
4.344

169
20,48
3.461

1.288
24,33

31.343

PalAliatius
Ingressos
Estada mitjana
Total estades

27
23,76

642

55
14,16

779

37
19,70

729

275
16,80
4.621

Psquiatria aguts/llarga estada
Estades 4.370 4.522 4.186 34.307

Total ingressos*
Estada mitjana
Total estades*

179
51,61
9.239

220
43,84
9.645

206
40,66
8.376

1.817
22,66

41.167

*En el total d'ingressos i el total d'estades de la columna
d'acumulat està inclosa psiquiatria aguts/subaguts que són 254
i 5.203, respectivament.

En el total d'estades de l'acumulat no estan incloses les
estades de psiquiatria de llarga estada.

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

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2759/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relatiu a solAlicitud de compareixença del
president i director general d'AENA.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 d'octubre del 2003, conformement amb l'article 43.3 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que solAlicita la compareixença del president i director general
d'AENA, Sr. José Eladio Seco i Domínguez, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre les previsions
d'aquest organisme respecte de les ampliacions dels aeroports
de les Illes Balears i de la política de taxes, així com sobre la
posició de l'organisme respecte de la possible gestió
autonòmica dels aeroports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Antoni Marí i Tur.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2760/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relatiu a solAlicitud de compareixença del
president de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 d'octubre del 2003, conformement amb l'article 43.3 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que solAlicita la compareixença del president de l'Autoritat
Portuària de les Illes Balears, Sr. Joan Verger i Pocoví, davant
la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre les
seves previsions respecte d'actuacions als ports de titularitat
estatal de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Antoni Marí i Tur.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2777/03, del Grup Parlamentari Socialista,

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
29 d'octubre del 2003, conformement amb l'article 43.3 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que solAlicita la compareixença del delegat del Govern a les Illes
Balears, Sr. Miquel Ramis i Socías, davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
els criteris que s'han seguit des de la Delegació del Govern per
decidir l'obertura o no d'un expedient i la imposició o no d'una
sanció i el perquè de la quantia de la multa que s'ha posat en
diversos casos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Antoni Marí i Tur.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 2642/03, 2645/03, 2646/03 i
2647/03.

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
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 28 d'octubre del 2003 que queden
decaigudes són les que es relacionen a continuació, totes
publicades al BOPIB núm. 15, de 24 d'octubre d'enguany:

* RGE núm. 2643/03, presentada per la diputada Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a informe jurídic del projecte de llei de
mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme.

* RGE núm. 2645/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recinte firal.

* RGE núm. 2646/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou centre d'educació infantil a Maó.

* RGE núm. 2647/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocament al torrent de Son Boter.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

prresident:
Antoni Marí i Tur.



366 BOPIB núm. 17 -  31 d'octubre del 2003



BOPIB núm. 17 -  31 d'octubre del 2003 367



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


