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E) RGE núm. 3094/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la pregunta RGE núm.1526/03 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mesures a prendre per la
Conselleria d'Agricultura davant l'anunci de l'empresa Kraft d'una baixa en el preu de compra del formatge i la quallada que adquireix
a les finques menorquines.
442
B) A la pregunta RGE núm.1527/03 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a coneixement del conseller
d'Agricultura davant la intenció de l'empresa Kraft d'una baixa en el preu de compra del formatge i la quallada que adquireix a les finques
menorquines.
442
C) A la pregunta RGE núm.1580/03 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a veda dels raors.
442
D) A la Pregunta RGE núm. 1772/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a concurs obert CA/368/03 per
a la contractació del servei de distribució.
443
E) A la pregunta RGE núm. 1773/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a protocol del PAC de
Can Picafort.
443
F) A la pregunta RGE núm. 1775/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a protocol del PAC
d'Esporles.
443
G) A la pregunta RGE núm. 1777/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a directora general de
Farmàcia.
443
H) A la Pregunta RGE núm. 1798/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de consulta a
l'àrea mèdica de l'Hospital Can Misses.
443
I) A la Pregunta RGE núm. 1801/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts pendents d'ecografia,
mamografia, TAC, RNM i TAC amb demora superior a 60 dies.
444
J) A la Pregunta RGE núm. 1818/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressuposts d'hospitals.
444
K) A la Pregunta RGE núm. 1820/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a activitat de GESMA.
444
L) A la Pregunta RGE núm. 1822/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

444

M) A la Pregunta RGE núm. 1823/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

445

N) A la Pregunta RGE núm. 1824/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

445

O) A la Pregunta RGE núm. 1825/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

446

P) A la Pregunta RGE núm. 1826/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

446

Q) A la Pregunta RGE núm. 1827/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

447

R) A la Pregunta RGE núm. 1828/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

447

S) A la Pregunta RGE núm. 1829/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

448

T) A la pregunta RGE núm. 1902/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Hospital Militar.
448
U) A la pregunta RGE núm. 1903/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a llistes d'espera als
hospitals.
448
V) A la pregunta RGE núm. 1905/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a transport sanitari.
449
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X) A la pregunta RGE núm. 1906/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a programa de
prevenció i abordatge del conflicte juvenil.
449
Y) A la pregunta RGE núm. 1907/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centre de dia Can
Clar (Llucmajor).
449
Z) A la pregunta RGE núm. 1908/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centre socioeducatiu
Es Pinaret.
449
AA) A la pregunta RGE núm. 1909/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a exclusió social.
449
AB) A la pregunta RGE núm. 1910/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a prevenció del
maltractament a les dones i als menors.
450
AC) A la pregunta RGE núm. 1978/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcions de José
Antonio Berastain.
451
AD) A la pregunta RGE núm. 1982/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació de funcions
que desenvolupa el personal d'ocupació eventual.
451
AE) A les preguntes RGE núm. 1987/03,1988/03, 1989/03, 1990/03 i 1991/03, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo
i Sastre, relatives a dades d'escolarització del curs 2003-2004 en primera opció, en segona opció, en tercera opció, en centres no elegits
i fora de termini, respectivament.
451
AF) A la pregunta RGE núm. 2063/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a construcció de centres de
salut.
451
AG) A la pregunta RGE núm. 2133/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a fulletó Baleart.
452
AH) A la pregunta RGE núm. 2134/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a servei de diàlisi.
452
AI) A la pregunta RGE núm. 2135/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a plantilla de nefrologia
a Menorca.
452
AJ) A la pregunta RGE núm. 2136/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pacients que han sofert
infart de miocardi.
452
AK) A la pregunta RGE núm. 2168/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost total de la candidatura
de Palma de Mallorca a la Copa Amèrica de vela.
452
AL) A la pregunta RGE núm. 2189/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a arbres del temporal
del 2001 retirats abans del juliol del 2003.
452
AM) A la pregunta RGE núm. 2190/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a arbres del temporal
del 2001 retirats després del juliol del 2003.
453
AN) A la pregunta RGE núm. 2191/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a propietaris expropiats
pel Pla de carreteres de Mallorca.
453
AO) A la pregunta RGE núm. 2261/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a promoció turística de
Menorca.
453
AP) A la pregunta RGE núm. 2371/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a millores de seguretat
al mirador d'Es Grau.
453
AQ) A la pregunta RGE núm. 2372/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a indemnitzacions per
accidents al mirador d'Es Grau.
454
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AR) A la pregunta RGE núm. 2419/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a finançament per obres
de carreteres pròpies.
454

3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3047/03, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca.
454
B) RGE núm. 3184/03, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.
454

3.17. INFORMACIÓ
A) Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant Ple RGE núm. 3071/03, 3073/03 i 3119/03.

454

B) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2567/03, 2568/03, 2569/03 i 2570/03.
455
C) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 2143/03.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2003,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2385/03, relativa a gratuïtat dels llibres de text, amb les
esmenes RGE núm. 2904/03, 2905/03, 2906/03 i 2907/03, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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cursos, un paquet de mes ures tendents a aconseguir l’objectiu
que l’alumnat d’origen estranger sigui distribuït de forma
equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics,
independentment de la seva titularitat.
2. De cara a aconseguir l’objectiu de la distribució equitativa de
l’alumnat d’origen estranger, el Govern de les Illes Balears es
guiarà per les recomanacions que, a aquest respecte, fa
l’informe del 2003 del Defensor del Poble espanyol
Escolarización del alumnado de origen inmigrante en
España: análisis descriptivo y estudio empírico."
A la seu del Parlament, 4 de novembre del 2003.
El secretari en funcions:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
El president:
Antoni Pastor i Cabrer.

RESOLUCIÓ
A)

2.2. TEXTOS DEBATUTS

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que colAlabori amb els ajuntaments i altres
organismes de les Illes Balears en el disseny d’un sistema per
garantir, de cara a propers cursos, la gratuïtat dels llibres de text
als alumnes, especialment a aquells en situació socioecònomica
desfavorable, inscrits als nivells d’ensenyament obligatori dels
centres públics i concertats, i que colAlabori econòmicament per
a la seva posada en pràctica.
2. Preferentment, aquest sistema ha de descansar sobre els
següents supòsits:
a) Minimització de la despesa global, amb implicació dels
centres per tal de promoure l’ús de llibres reutilitzables i
d’altres eines pedagògiques com les fitxes, material
fotocopiable, etc.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE
núm. 1994/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
ecotaxa. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

b) Constitució de fons bibliogràfics d’aula que romandrien
com a propietat del centre i que serien utilitzats pels
alumnes en règim de préstec."
A la seu del Parlament, 4 de novembre del 2003.
El secretari en funcions:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
El president:
Antoni Pastor i Cabrer.

Ordre de Publicació
L a Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2003,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2386/03, relativa a escolarització equitativa de l'alumnat
d'origen estranger entre els centres públics i els concertats, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar progressivament, al llarg del propers

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE
núm. 1995/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE
núm. 1996/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Escola
d'Hoteleria. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

núm. 2158/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
projectes a finançar amb l'impost sobre estades turístiques.
(BOPIB núm. 12 de 3 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 10 de novembre 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 Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2003, debaté la Pregun t a R G E
núm. 2145/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
campanyes de promoció turística al mercat estatal. (BOPIB núm.
12 de 3 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 10 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, dav ant la Comissió d'Economia, sobre les línies
bàsiques de l'acció de govern de la seva conselleria (RGE
núm. 1402/03).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2003, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyada del secretari general tècnic, del director
general d'Agricultura, del director general de Desenvolupament
Rural, del director general de Pesca, del gerent dels Serveis de
Millora Agrària, SA, del gerent de l'Institut de Biologia Animal
de Balears, SA i del cap de gabinet, informà sobre el tema de
referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2003, debaté conjuntament les
preguntes RGE núm. 2146/03, 2147/03 i 2148/03, de l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives a objectiu, al pla de feina
i a inversions de la marca "Balears Sostenible", respectivament.
(BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
Les 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 10 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm .
1543/03.
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'octubre del 2003, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei de referència, de
mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme
a les Illes Balears, publicat al BOPIB núm. 8, de 5 de setembre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
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La reducció de la superfície dels espais naturals protegits
perpetrada amb la llei d'acompanyament pressupostari, l'anunci
de noves figures de protecció i l'exigència de la Unió Europea
de polítiques efectives de conservació d'àrees de valor natural
fan necessari interpelAlar el Govern de les Illes Balears sobre la
seva política de protecció d'espais naturals.

Ordre de Publicació

Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

RGE núm. 3117/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política lingüística. (Mesa de 12 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3120/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a política de protecció d'espais
naturals del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
novembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 3239/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del projecte de llei de mesures urgents en
matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears,
a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 12 de
novembre del 2003).

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Sra. Consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes
Balears, sobre retirada del projecte de llei de mesures urgents
en matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears.

RGE núm. 3240/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixada de preus de l'oferta hotelera. (Mesa de 12
de novembre del 2003).
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre política lingüística.
Les darreres decisions preses pel Govern de les Illes Balears
respecte del nivell d'exigència dels coneixements de llengua
catalana als funcionaris de la comunitat autònoma, així com el
seguit de declaracions realitzades entorn a la situació de la
nostra llengua han creat un clima de preocupació envers la
voluntat del Govern respecte de la defensa i la protecció de la
llengua catalana.
Palma, a 5 de novembre 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 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern
de les Illes Balears, sobre política de protecció d'espais naturals
del Govern de les Illes Balears.

C)

El Govern ha acordat la retirada del projecte d'urbanització
al terme municipal de Campos, contingut al projecte de llei de
mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme
a les ILles Balears, entre acusacions greus a membres de l'actual
oposició, que cal debatre en seu parlamentària.
Capteniment de la consellera d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports en relació al projecte de llei de mesures urgents en
matèria d’ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears.
Atesa la trans cendència i l’impacte de la polèmica dins
l’opinió pública i la necessitat de disposar ràpidament dels
elements de coneixement sobre la qüestió abans de prendre
decisions irreversibles sobre el territori i atès que el Govern ha
pres la decisió d’encarregar una investigació interna sobre els
aspectes de l’expedient afectat pel projecte de llei, el Grup
Parlamentari Socialista demana la tramitació urgent de la present
interpelAlació.
Palma, a 10 de novembre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme del Govern de les Illes Balears, sobre baixada de preus
de l'oferta hotelera.
Cada reunió del conseller de Turisme amb els principals
touroperadors i altres intermediaris del sector turístic, ve
seguida d’una declaració d’intencions que es concreta en una
exigència de baixada de preus als hotelers de les nostres illes.
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De les declaracions es va passant als fets i ja s’ha començat
a vendre el nostre destí turístic amb rebaixes i ofertes, que
repercutiran de forma negativa als ingressos dels hotelers de
les nostres Illes posant en greu risc el manteniment dels llocs
de feina.
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista interpelAla
a l’Hble. Conseller de Turisme a fi que expliqui en el Parlament
les actuacions previstes per evitar la derivació cap a la política
comercial de preus baixos de l’oferta hotelera de les Illes
Balears.
Palma, a 10 de novembre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3211/03, del Grup Parlam entari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2306/03, relativa a
finançament dels projectes de millora de les zones turístiques.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3079/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a guia d'orientació educativa. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3080/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a formació ocupacional. (Mesa de 12
de novembre del 2003).
RGE núm. 3081/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a llengua catalana tals programes
informàtics. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3082/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a actuacions per tal de conèixer el
Parlament. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3083/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a promoció turística per Menorca.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3084/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a traduccions a llengües estrangeres.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).

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. 2306/03,
relativa a finançament dels projectes de millora de les zones
turístiques, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el termini de dis mesos per ser debatut a
la cambra, un pla per a la creació del Fons Mediambiental, amb
un pressupost mínim de 42 milions d'euros anuals, en el qual
s'especifiquin les aportacions del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, del Govern central, de la Unió
Europea i dels sectors privats.
El Pla inclourà també els mecanismes i les formes jurídiques
que articularan el seu funcionament i els objectius específics
del fons.
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

RGE núm. 3085/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a edició de l'Enciclopèdia de Menorca.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3086/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a xarxa de camps d'aprenentatge.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3087/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a escola d'estiu per a ensenyants.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3088/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a "centre comercial a cel obert". (Mesa
de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3089/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a delegacions territorials d'educació
a Menorca i a Eivissa i Formentera. (Mesa de 12 de novembre
del 2003).
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RGE núm. 3187/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions del denominat complement Illes Balears. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).

RGE núm. 3202/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització en tercera opció del curs 2003-2004. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).

RGE núm. 3188/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 1 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).

RGE núm. 3203/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització del curs 2003-2004 en centres no elegits.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).

RGE núm. 3189/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 8 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3190/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 10 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3191/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 12 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3192/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 14 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).

RGE núm. 3204/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització del curs 2003-2004 fora de termini. (Mesa de
12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3205/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicacions de places de professorat per al curs 2003-2004.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3206/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
tècnica d'escoletes infantils. (Mesa de 12 de novembre del
2003).

RGE núm. 3193/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 16 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).

Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 3194/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 17 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 3195/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 19 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3196/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 21 de juliol. (Mesa de 12 de novembre 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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Sr. Conseller d'Educació i Cultura mantenir l'edició
de la Guia d'Orientació Educativa que des de fa anys es
reparteix als alumnes de Menorca?

RGE núm. 3197/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 23 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3198/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 24 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3199/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
d'UTE a 26 de juliol. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3200/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització en primera opció del curs 2003-2004. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3201/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització en segona opció del curs 2003-2004. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).

Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines polítiques pensa dur a terme des de la Conselleria de
Treball i Formació a fi i efecte de coordinar la formació
ocupacional amb la formació professional reglada dependent de
la Conselleria d'Educació i Cultura?
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
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Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines polítiques de suport a les traduccions a llengües
estrangeres d'obres d'escriptors de les Illes Balears pensa
portar a terme la Conselleria d'Educació i Cultura?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions pensa portar a terme la Conselleria
d'Educació i Cultura per potenciar l'ús de la llengua catalana en
els programes informàtics i de comunicació a través de la xarxa?

Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin suport pensa donar la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears a l'edició de l'Enciclopèdia de
Menorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions, adreçades als alumnes de les ILles
Balears, pensa realitzar la Conselleria d'Educació i Cultura a fi de
difondre el coneixement del Parlament de les Illes Balears i per
extensió el funcionament democràtic?
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Sr. Conseller incrementar la xarxa de camps
d'aprenentatge dependents de la Conselleria d'Educació i
Cultura?

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Havent rebutjat el Partit Popular fer efectiva la transferència
de promoció turística als consells insulars, quina promoció
turística específica per a Menorca pensa dur a terme la
Conselleria de Turisme?
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa portar a terme la Conselleria d'Educació i Cultura una
política de suport a les escoles d'estiu per a ensenyants? En cas
afirmatiu, amb quines actuacions?
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 1 de juliol del
2003?

J)

Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin suport concret pensa donar la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia a la creació d'un "centre comercial a cel
obert" a Maó?
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 8 de juliol del
2003?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines competències, quines funcions i quin pressupost ha
assenyalat la Conselleria d'Educació i Cultura a les delegacions
territorials a Menorca i a Eivissa i Formentera?
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 10 de juliol del
2003?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat d'euros s'ha pagat fins a la data de 15 de
novembre a les Unions Temporals d'Empreses del transport
sanitari en concepte de retribucions del denominat complement
Illes Balears?
Palma, a 3 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 12 de juliol del
2003?
Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
s otasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Q uins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 14 de juliol del
2003?
Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 19 de juliol del
2003?
Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 16 de juliol del
2003?
Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 21 de juliol del
2003?
Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
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 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 17 de juliol del
2003?
Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 23 de juliol del
2003?
Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
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 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, la diputada

Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 24 de juliol del
2003?
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Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
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.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han estat escolaritzats en el curs 1003-2004 en el
centre elegit en tercera opció?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són el nom i els llinatges del gerent de la UTE-Lireba
-Servicios Sociosanitarios Generales-, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears en data 26 de juliol del
2003?
Palma, a 31 d'octubre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

AC)
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 nombre d'alumnes, per comunitat o país de
procedència, han estat escolaritzats en el curs 2003-2004 en un
centre que no fou elegit en cap opció?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
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 nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han estat escolaritzats en el curs 1003-2004 en el
centre elegit en primera opció?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
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 nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han estat escolaritzats en el curs 1003-2004 en el
centre elegit en segona opció?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
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 nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han solAlicitat una plaça escolar fora de termini??
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
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 places de professorat han estat adjudicades després
de dia 5 de novembre del 2003?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què la Conselleria de Treball i Formació no forma part de
la Comissió Tècnica encarregada de la programació d'escoletes
infantils?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

diferenciat al municipi de Campos per poder gaudir d'un
desenvolupament econòmic i social adequat. (Mesa de 12 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3299/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reclamacions presentades amb motiu de la modificació de les
Directrius d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de novembre
del 2003).
RGE núm. 3300/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aclariment
de la indemnització rebuda pels promotors del camp de polo
de Campos. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3301/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indemnitzacions pagades amb motiu de la modificació de les
DOT. (Mesa de 12 de novembre del 2003).

Ordre de Publicació
RGE núm. 3166/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a delegada territorial d'Educació
d' Eivissa i Formentera. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3167/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Costa Nord. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3168/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a consulta d'expedients. (Mesa de 12
de novembre del 2003).
RGE núm. 3272/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a horaris de barques entre Eivissa i Formentera.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3285/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Taiwan. (Mesa de 12 de novembre del
2003).
RGE núm. 3286/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
xarxa pública d'orientació. (Mesa de 12 de novembre del
2003).

RGE núm. 3302/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a documents
d'acord entre els promotors del camp de polo de Campos i la
comunitat autònoma de les Illes Balears per garantir que no
es produiran reclamacions per via administrativa o judicial.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3303/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
del criteri del Consell Consultiu en l'expedient
d'indemnització als promotors del camp de polo de Campos.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Què pensa fer el Sr. Conseller d'Educació i Cultura respecte
de l'incompliment, per part de la delegada territorial d'Educació
d'Eivissa i Formentera, de la Llei de normalització lingüística?
Palma, a 6 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

RGE núm. 3287/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estratègia de baixada de preus. (Mesa de 12 de novembre del
2003).
RGE núm. 3288/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte d'evacuació de les aigües pluvials. (Mesa de 12 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3298/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Per quin motiu el Govern ha pagat 4,4 milions d'euros per la
compra de Costa Nord quan la taxació dels Serveis Jurídics del
Govern ho ha valorat en 3,5 milions?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern publicar la normativa específica per
finançar els serveis que es duen a terme a la xarxa pública
d'orientació?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Sr. Conseller de Medi Ambient prendre alguna
mesura per facilitar la consulta d'expedients de la seva
conselleria, a exposició pública, a l'illa de Menorca?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 12 de novembre 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, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina consideració li mereixen al Govern de les Illes Balears
les zones turístiques d'Illetes, Palma i Pollença?

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.
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern per
assegurar els desplaçaments a l'exterior dels ciutadans de
Formentera?
Palma, a 1 de novembre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Palma, a 12 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan es remetrà, per part de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears, el projecte d'evacuació de les
aigües pluvials de la zona de l'Avinguda Verge del Toro
d'Alaior?

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.
Durant el viatge que va efectuar el conseller de Comerç,
Indústria i Energia el passat mes d'octubre a l'Orient llunyà, va
visitar cap indústria o va mantenir algun contacte amb
industrials, a Taiwan, relacionat amb el món de la bijuteria o de
les perles?
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 12 de novembre del 2003.
La diputada:
Joana M. Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines iniciatives considera el Govern que són necessàries
al municipi de Campos per tal que pugui tenir un tractament
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diferenciat en matèria d'ordenació territorial i gaudir així d'un
desenvolupament econòmic i social adequat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Palma, a 12 de novembre del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Existeix a l'expedient d'indemnització als promotors del camp
de polo de Campos algun document d'acord o compromís entre
els promotors i la comunitat autònoma que garanteixi que no es
produiran reclamacions per via administrativa o judicial?

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 Govern del procediment seguit i la
informació facilitada pels anteriors responsables de l'executiu
en relació amb les reclamacions presentades amb motiu de la
modificació de les Directrius d'Ordenació Territorial aprovada
mitjançant la Llei 9/1999 a l'anterior legislatura?
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.
Quines actuacions portarà a terme el Govern per tal d'aclarir
la situació creada amb la indemnització que van rebre els
promotors del camp de polo de Campos?
Palma, a 12 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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.
Quantes indemnitzacions ha pagat el Govern als afectats
com a conseqüència de la modificació de les Directrius
d'Ordenació Territorial aprovada a l'anterior legislatura?
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Palma, a 12 de novembre del 2003.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Existeix a l'expedient d'indemnització als promotors del camp
de polo de Campos algun document que motivi o justifiqui que
es va actuar sense seguir el criteri fixat pel Consell Consultiu de
les Illes Balears en relació amb les reclamacions derivades de la
modificació de les Directrius d'Ordenació Territorial?
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3090/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a programa "Escoleta matinera", a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3091/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a formació professional, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3092/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a parcs a Mallorca i a Eivissa, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).
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RGE núm. 3093/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a parcs a Mallorca i a Eivissa, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3094/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a incentius per als propietaris de
finques privades, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3096/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a entrada i sortida dels parcs, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3097/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a continuïtat territorial als parcs, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3098/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a voluntat de la propietat, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3099/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a voluntat de la propietat per a altres
figures de protecció, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3100/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reforma mitjançant la llei
d'acompanyament dels pressuposts, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mes a de 12 de novembre
del 2003).
RGE núm. 3101/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a efectes de la PAC a les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de novembre del
2003).
RGE núm. 3102/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a adequació de la nostra agricultura al nou context
normatiu, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3103/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
r elativa a política estratègica agrària, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3104/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
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relativa a ajuts per als cereals, l'oví i el vacum, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de novembre del
2003).
RGE núm. 3105/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a servei d'orientació agrària, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3243/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
del Pla d'infraestructures, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de novembre del
2003).
RGE núm. 3244/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
noves d'educació infantil, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de novembre del
2003).
RGE
i Sastre,
educatiu
Cultura,
2003).

núm. 3245/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concert
del batxillerat, a contestar davant la Comissió de
Educació i Esports. (Mesa de 12 de novembre del

RGE núm. 3246/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concert
educatiu del centre Sant Francesc d'Assís, a contestar davant
la Comis sió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3247/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativ a a projecte
"Educació per a la participació", a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de
novembre del 2003).
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
L'anterior administració educativa posà en marxa el
programa "escola matinera" a fi d'afavorir la conciliació entre la
vida familiar i l'horari escolar. Pensa mantenir el Sr. Conseller
d'Educació i Cultura aquest programa, fa comptes incrementarlo?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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Com pensa incentivar els propietaris de les finques privades
per tal que s'incorporin als parcs?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Palma, a 4 de novembre 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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quina política pensa dur a terme la Conselleria d'Educació
i Cultura a fi de promocionar els estudis de formació
professional?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
pertinent.

Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

156 del
diputada
pregunta
comissió

Creu el Sr. Conseller de Medi Ambient que els propietaris
podran entrar i sortir dels parcs quan vulguin?

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 la comissió
pertinent.

Palma, a 4 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins criteris ha seguit el conseller de Medi Ambient per
excloure les finques privades dels parcs de Llevant a Mallorca
i Cala d'Hort a Eivissa?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Com pensa el Sr. Conseller donar continuïtat territorial als
parcs? Seran tasques aïllades en funció de la propietat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la
s egüent amb solAlicitud de resposta oral davant la
pertinent.

156 del
diputada
pregunta
comissió

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pensa el Sr. Conseller de Medi Ambient excloure les finques
privades a tots els parcs de les Illes Balears?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

156 del
diputada
pregunta
comissió

Creu el Sr. Conseller de Medi Ambient que la voluntat de la
p ropietat és un criteri que s'ha d'aplicar a totes les iniciatives
del Govern, per exemple a les autopistes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
pertinent.

156 del
diputada
pregunta
comissió

156 del
diputada
pregunta
comissió

Palma, a 4 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

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

156 del
diputada
pregunta
comissió

Pensa aplicar el Sr. Conseller de Medi Ambient el criteri de
voluntat de la propietat a altres figures de protecció, com la
inclusió a la xarxa Natura 2000? Atès que els parcs de Llevant
i Cala d'Hort formen part dels espais emparats per aquest
sistema (NATURA 2000), els propietaris que surtin dels parcs,
quedaran també lliures dels compromisos europeus? Com
s 'argumentarà davant BrusselAles? És conscient el Sr. Conseller
de Medi Ambient del ridícul internacional d'aquesta mesura?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Demanam a la Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca quina
serà la política estratègica agrària del Govern de les Illes Balears
per propiciar l'adequació de la nostra agricultura al nou context
normatiu?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Preveu la Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca plasmar
aquesta estratègia agrària en una llei d'agricultura com ja han fet
altres comunitats autònomes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
pertinent.

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

156 del
diputada
pregunta
comissió

Creu el Sr. Conseller de Medi Ambient que és democràtic fer
aquesta reforma amb la llei d'acompanyament dels pressuposts,
furtant així el debat polític a una iniciativa tan important?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Si la decisió depèn del Govern de les Illes Balears, ens pot
dir la Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca quin serà el grau
d'acoblament dels ajuts per als cereals, per a l'oví i per al
vacum?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 comissió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Demanam a la Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca quins
estudis ha realitzat la conselleria i quins fa comptes realitzar
sobre els efectes de la PAC a les Illes Balears.
Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha
desmantellat el Servei d'Orientació Agrària, quan aquest serà
obligatori per a la nova PAC?

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins criteris s'han seguit en el concert educatiu d'educació
infantil del centre privat Sant Francesc d'Assís (Es PilAlarí) per
al curs escolar 2003-2004?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins són els criteris que regeixen l'elaboració del Pla
d'infraestructures que la Conselleria d'Educació i Cultura pensa
finalitzar el proper mes de desembre del 2003?

Palma, a 10 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)

Palma, a 10 de novembre 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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quina és la previsió de la Conselleria d'Educació i Cultura en
relació amb la construcció de noves unitats d'educació infantil
de 0 a 3 anys?
Palma, a 10 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

Quines actuacions pensa posar en marxa la Direcció General
d'Ordenació i Innovació de la Conselleria d'Educació i Cultura
en relació amb el projecte "Educació per a la Participació",
presentat pel Consell de la Joventut de les Illes Balears el dia 15
de juliol del 2003 a aquesta mateixa direcció general?
Palma, a 10 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quan pensa fer efectiva la Conselleria d'Educació el concert
educatiu del batxillerat?
Palma, a 10 de novembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

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, la diputada
s otasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

RGE núm. 3122/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a adquisició del pati de Sa Lluna,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
RGE núm. 3167/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mesures de suport a les sortides
escolars, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de novembre del
2003).
RGE núm. 3168/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a dotació de personal d'administració
i serveis als centres d'educació infantil i primària, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 12 de novembre del 2003).
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A)
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 de
Cultura, Educació i Esports.

conegut com a Pati de Sa Lluna i la seva posterior reversió a
l’Ajuntament d’Alaior, i així també perquè realitzí el projecte de
rehabilitació i el projecte museístic del centre.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè els pressuposts de la comunitat autònoma per
al 2004 incorporin aquesta inversió.

L’interès per a l’adquisició del Pati de Sa Lluna no és nou.
Fa gairebé una dècada que el conjunt arquitectònica fou
declarat Bé d’Interès Cultural. Posteriorment, la part de
l’església de Sant Diego passà a propietat municipal i ha servit
per dinamitzar l’activitat cultural i artística a la ciutat d’Alaior.
Naturalment, la possibilitat d’ús del Pati de Sa
completaria aquesta infraestructura i, ateses les
dimensions, obririen possibilitats diverses que han
explorades en diferents convocatòries d’aportació i de
d’idees i iniciatives.

Lluna
seves
estat
debat

En el cas del Pati de Sa Lluna, la seva acció positiva no seria
únicament en relació a l’activitat cultural i artística, sinó com
atractiu de visita a la ciutat atès el caràcter monumental de
l’immoble i les seves potencialitats per explicar, a través seu, la
història de la ciutat i del poble.
Òbviament, una de les dificultats principals per poder posar
en marxa aquest potencial és que es tracta d’una propietat
privada i que, fins fa pocs dies, i encara, la seva ocupació era
compatible amb altres destins. D’altra banda, a ningú no li fuig
que un ajuntament no pot, en solitari, embarcar-se en una
empresa de les dimensions que es poden preveure en el cas del
Pati de Sa Lluna.
Fins el 2000, el Govern de les Illes Balears no s’havia
compromès públicament a l’adquisició de l’edifici, amb una
inversió d’1 milió d’euros. Aquest compromís va agafar cos
quan es presentaren els propòsits d’inversió de la recaptació
procedent de l’ecotaxa a Menorca, entre els quals figurava
l’adquisició de l’immoble i la redacció del projecte en
recuperació i museístic.
Això no obstant, van arribar les eleccions i, com a
conseqüència d’elles, el canvi del Govern de les Illes Balears,
sense que aquell propòsit es concretés i es documentés, en part
també perquè s’ajornà la disponibilitat de l’edifici per poder fer
el contracte de compra-venda, amb una evident responsabilitat
local pel que fa a l’ajornament
Ara quan s’inicia un nou mandat, quan s’ha produït un
canvi de Govern a les Illes Balears, quan s’ha eliminat la
recaptació de l’ecotaxa, és un moment decisiu per reiterar al nou
Govern de les Illes Balears la necessitat de fer real el compromís
d’adquisició del Pati de Sa Lluna i de futura reversió de
l’Ajuntament d’Alaior per poder-lo incardinar en les línies
estratègiques de polítiques culturals i patrimonials.
Per tots aquests motius, es presenta la següent proposició
no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al compliment del compromís públic de l’anterior
Govern, en el sentit de fer-se càrrec de l’adquisició de l’immoble
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Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 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 de
Cultura, Educació i Esports.
És pràctica freqüent als centres escolars de les Illes Balears
realitzar dins el marc de la programació general anual una sèrie
de sortides escolars.
Les sortides escolars són una eina didàctica de primer ordre
per facilitar l’aprenentatge significatiu dels conceptes que
s’estudien als centres escolars.
Des de l’Administració pública s’han establert diverses
normes que regulen les esmentades sortides a fi d’assegurar la
seguretat de l’alumnat, la no discriminació per raons
econòmiques, etc.
Per altra part, la xarxa de camps d’aprenentatge és encara
insuficient i per tant, molts de centres escolars han de recórrer
a l’estada en instalAlacions privades o d’altres institucions.
Així mateix, l’oferta educativa, des de l’Administració, de
sortides escolars (escoles viatgeres, etc.) És també, malgrat els
increments, insuficient.
P er aquests i per altres motius els darrers anys la desp e s a
que comporten per a les famílies les sortides escolars ha
augmentat considerablement.
P er això i des de la ferma convicció que afavorir el
manteniment de les sortides escolars ha de ser una preocupació
per a l’Administració educativa per la vàlua pedagògica de les
mateixes, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un sistema d’ajuts econòmics destinats a
sortides escolars.
Palma, a 6 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
A)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Els centres d’educació infantil i primària han incrementat, els
darrers anys, les tasques burocràtiques de manera espectacular
tan en quantitat com en complexitat.
En aquests moments la gran majoria d’aquests centres no
compta amb personal administratiu per realitzar aquestes
tasques.
Els equips directius dels centres d’educació infantil i
primària, i en especial els professors secretaris, han d’assumir,
a més de la responsabilitat que els hi pertoca, el treball concret
de portar quotidianament la gestió administrativa i econòmica
dels centres. La disponibilitat horària per portar a terme
aquestes feines és força migrada i, en molts casos , no es tenen
els coneixements professionals necessaris.
Si més no, l’esforç que, any rera any, els equips directius
han realitzat la possibilitat que el funcionament administratiu es
mantingués.
La situació actual, emperò, amb el creixent volum de treball
burocràtic i amb major responsabilitat sobre les despeses
econòmiques, fa que l’actual model presenti greus dificultats i
que l’assumpció de tasques directives sigui cada vegada
manco atractiva.
Per altra part, l’Administració educativa ha dedicat els seus
esforços a dotar de personal docent i de personal auxiliar als
centres, i per tant, que cal en aquests moments una passa més
a fi i a efecte de solucionar les mancances en la gestió
administrativa.

A la pregunta RGE núm.1526/03 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mesures a
prendre per la Conselleria d'Agricultura davant l'anunci de
l'empresa Kraft d'una baixa en el preu de compra del
formatge i la quallada que adquireix a les finques
menorquines. (BOPIB núm. 8 de 5 de setembre del 2003).
En relació a les decisions empresarials de l'empresa Kraft
sobre El Caserío, la Conselleria d'Agricultura i Pesca no
emprendrà cap actuació ni donarà suport a cap procés
d'intervenció empresarial que pugui afectar l'esmentada
indústria, des del màxim respecte que s'ha de tenir a les
actuacions que són pròpies d'una empresa de titularitat
totalment privada.
Aclarit el punt anterior, hem de fer constar les mesures que
es contenen a l'anomenat Pla integral concertat de l'agricultura
balear, aprovat pel Parlament de les Illes Balears l'any 1995, amb
el vot afirmatiu de la pràctica totalitat dels grups parlamentaris,
i que, relacionat amb el tema que ens ocupa, diu textualment:
"Ateses les circumstàncies actuals de dificultat de
supervivència i de poca competitivitat i, d'altra banda, l'excés de
parc industrial, s'imposa una concentració major de les
indústries. En aquest aspecte el paper dels poders públics ha
de ser donar suport a aquesta concentració i remoure aquells
obstacles, de tot tipus, que puguin impedir-la o dificultar-la".
En resumides paraules, una mesura a tenir en compte seria
fomentar la concentració horitzontal de les indústries
transformadores, aprofitant més els seus recursos disponibles
i fent-les més viables empresarialment.
Per altra part, la Conselleria d'Agricultura i Pesca està duent
i durà a terme altres actuacions de millora de la situació del
sector a Menorca, com és l'anunci ja fet per aquest departament
de la propera posada en marxa d'un pla d'ajudes per al sector
vacum lleter, conegut com Proagro, així com nous programes
agroambientals d'acord amb la nova política agrària comunitària.
A més, la Conselleria d'Agricultura i Pesca dóna actualment i
contribuirà encara
més al foment de la indústria
agroalimentària, promoció i comercialització de l'anomenat
formatge artesanal Denominació d'Origen Mahón-Menorca.

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

Palma, 29 d'octubre del 2003.
El cap de Gabinet de la Conselleria d'Agricultura i Pesca:
Xavier Muntaner i Roca.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, abans del proper mes de juny del 2004, una
planificació per a la progressiva dotació de personal
administratiu als centres d’educació infantil i primària.

Ordre de Publicació
B)

Palma, a 6 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN

A la pregunta RGE núm.1527/03 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a coneixement
del conseller d'Agricultura davant la intenció de l'empresa
Kraft d'una baixa en el preu de compra del formatge i la
quallada que adquireix a les finques menorquines. (BOPIB
núm. 8 de 5 de setembre del 2003).
No, la Conselleria d'Agricultura i Pesca únicament tenia
coneixement que, des de feia mesos, Kraft cercava la
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possibilitat de fer més rendible econòmicament El Caserío, com
a empresa privada que és, amb la finalitat de garantir la
permanència d'aquesta indústria transformadora a Menorca.
Palma, 29 d'octubre del 2003.
El cap de Gabinet de la Conselleria d'Agricultura i Pesca:
Xavier Muntaner i Roca.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm.1580/03 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a veda dels
raors. (BOPIB núm. 9 de 12 de setembre del 2003).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca va fixar el final de la
veda del raor per al dia 15 d'agost a la reserva marina de
Migjorn per diversos motius.
- En primer lloc, perquè no hi ha cap estudi ni informe tècnic
que demostri la necessitat de tal mesura.
- Per altra banda, l'establiment d'un període de veda diferent del
general a la resta de l'illa de Mallorca hauria generat una gran
confusió entre els pescadors perquè la reserva marina del
Migjorn de Mallorca encara està en procés de
desenvolupament i no està abalisada, i part de la pesquera de
raors està dins la reserva i part a fora.
Els estudis de la conselleria el que sí demostren és que la
zona pateix un important problema d'arrossegament ilAlegal en
fons prohibits, el qual possiblement té relació amb l'estat de les
poblacions de raors, i la conselleria ja s'ha posat en marxa per
resoldre'l de forma immediata. Aquest problema ja era conegut
a principis del 2003 i la pròrroga de la veda del raor sembla una
cortina de fum per no entrar en el bessó de l'assumpte.
Quant a la comissió de seguiment, la manca de temps no
p ermeté convocar una reunió en condicions, tot i que no hi ha
cap obligació de consultar-la en totes i cadascuna de les
mesures que es prenguin a la reserva.
Palma, 24 d'octubre del 2003.
El cap de Gabinet de la Conselleria d'Agricultura i Pesca:
Xavier Muntaner i Roca.
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La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats i de les Hbles. Sres. Diputades.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 1773/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a protocol
del PAC de Can Picafort. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre
del 2003).
A quest protocol no se va signar ni per part de l'Ajuntament
de Santa Margalida ni per part de la Conselleria de Salut i
Consum. Aquest protocol no era més que una declaració
d'intencions, i així ho recull el punt tercer del text: "Aquest
acord no representa, en principi, cap compromís en ferm per
part de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sinó que
es contreu a l'empara de l'article 6è, apartat 4, de la Llei
4/1999, de 23 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i suposa una
manifestació d'intencions condicionada...", és a dir, fàcilment
es pot interpretar com una iniciativa de caire preelectoral i no de
compromís ferm per part de l'anterior equip de la conselleria en
la millora de l'assistència sanitària.
Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 1775/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a protocol
del PAC d'Esporles. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del
2003).
Aquest protocol es va signar per part del batle de
l'Ajuntament d'Esporles, el Sr. Jaume Pou i Reynés, però no hi
ha constància que fos firmat per part de l'anterior consellera de
Salut i Consum. L'Ajuntament d'Esporles ens ha informat que
està treballant en aquest moment amb tots els grups municipals
per arribar a un acord, i facilitar així la cessió d'un solar per
construir un nou centre de salut.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1772/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a concurs obert
CA/368/03 per a la contractació del servei de distribució.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Actualment el centre sanitari d'Esporles ja ofereix el servei
d'atenció continuada des de la seva inauguració.
Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Plec de prescripcions tècniques amb els punts assistencials
on arriba la cobertura.
Ordre de Publicació
Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

G)
A la pregunta RGE núm. 1777/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a directora
general de Farmàcia. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del
2003).
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La directora general de Farmàcia ni regenta ni ha regentat
cap oficina de farmàcia. Va ser substituta, fins al dia del seu
cessament, de l'oficina de farmàcia d'Esporles.
Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1798/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de l'Hospital Can Misses. (BOPIB
núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Mamografies
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
148
23

TC convencional
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

0
0

0
0

0
0

RNM
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
584
43

(*) No consta en registre

Àrea mèdica
Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
D'altres
Total àrea mèdica

30 abril

31 maig

30 juny

91
366
60
73
19
47
3
48
149
4
103
172
0
0
1125

124
356
64
82
14
40
6
62
123
7
106
129
0
0
1113

90
399
48
58
21
44
8
76
118
1
99
94
0
0
1056

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

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. 1818/03, 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

Hospital Son Dureta
H. de Manacor
H. Son Llàtzer
H. Can Misses
H. Verge del Toro

94.396.890,00
20.145.000,00
31.703.656,33
16.269.440,00
13.770.310,00

Totals

176285296,33

Pressupost
final
108.695.563,23
21.616.262,19
29.986.590,91
21.451.846,29
17.449.986,76
199200249,38

Els pressuposts inicials de l'H.U. Son Dureta, de l'H. Can
Misses i de l'H. Verge del Toro corresponen als posicionats p e r
l'Insalud l'1 de gener del 2002 dins el període transitori de
gestió.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1801/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts pendents
d'ecografia, mamografia, TAC, RNM i TAC amb demora
superior a 60 dies. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Son Llàtzer

Ecografies
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

Abril
2003

Maig
2003

Els corresponents a l'H. de Manacor i a l'H. de Son Llàtzer
corresponen als aprovats pels patronats a tals efectes.
Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Juny
2003

Ordre de Publicació
K)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1906
119

A la Pregunta RGE núm. 1820/03, 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
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Hospital de dia*
Urgències psiquiàtriques
Primeres visites
Visites successives
Sessions de rehabilitació
Total

0
38
98
754
658

0
30
130
751
931

0
0
130
684
774

1548

1842

1588

A la Pregunta RGE núm. 1823/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Atenció primària. Eivissa
Especificació

(*) No figura activitat a causa de la realització d'obres de
condicionament de les zones destinades a hospital de dia.
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. 1822/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Especificació

2n
trimestr
e

% sobre
total

acumul
at 2n
trim.

%
sobre
total

2003

2n trim.

2003

1
83
0
8

1,09
90,22
0,00
8,70

2
168
0
16

1,08
90,32
0,00
8,60

Reclamacions
total

92

100

186

100

Reclamacions
pacients

92

100

186

100

1. Estructurals
2. Assistencials
D'altres
At. primària
Programat
Aeri
Urgent

No hi ha dades de l'any 2002.
Per servei i zona:
Zona
Calvià
Campos
Eivissa
Inca
Manaco
r
Menorc
a
Palma

Aeri

AP

Programat

Urgent

Total

13
4
16
14
24
19
78

4
1
4

17
5
21
14
27
21
81

1

1

3
2
2
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2n
trimestre
2003

% sobre
total 2n
trim.

Motiu

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

0
4
0
0
8
0
2
2
4

0,00
10,81
0,00
0,00
21,62
0,00
5,41
5,41
10,81

8
12
0
0
12
0
8
2
10

10,13
15,19
0,00
0,00
15,19
0,00
10,13
2,53
12,66

0
10
0
0
0
1
3

0,00
27,03
0,00
0,00
0,00
2,70
8,11

1
13
0
0
0
1
7

1,27
16,46
0,00
0,00
0,00
1,27
8,86

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

0
0
0
0
0
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,11

0
0
0
0
0
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,33

Sense classificar
Suposada mala praxis
Assumptes diversos

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

Total reclamacions

37

100

79

100

Reclamacions pacients

37

100

79

100

Felicitacions

0

0

0

0

Assistencials
Llistes d'espera
Cita prèvia:
- Sistemes de citació
- Dificultats contacte telef.
Falta assistència
Incompliment horari
Demora de l'assistència
Suspensió acte assistencial
Tracte personal
Pèrdua/desaparició
objectes/documents
Organització i normes:
- Assignació canvi de metge
- Accessibilitat horària
- Coord. amb at. especialitz.
- Altres insuficiències
Disconformitat assistència i/o
diagnòstic:
- Disc. assist/diagn.
- Disc. tractament aplicat (receptes)
Atemptat contra integritat de
persones
Derivació a altres centres
Serveis i centres concertats
Baixes laborals
Cobrament honoraris
Informació clínica procés
Altres insuficiències procés

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

Ordre de Publicació
M)

%
sobre
total

2003

Estructurals
Neteja
Habitabilitat
Recursos materials:
- Seguretat
- Aparatatge
Informació general del c.
Cuina
Llenceria
Transport
Altres insuficiències d'estructura:
- Insuficiències de personal
- Altres insuficiències estructurals

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

Ordre de Publicació

Acum
u-lat 2n
trim.

N)

446

BOPIB núm. 19 - 14 de novembre del 2003

A la Pregunta RGE núm. 1824/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

A la Pregunta RGE núm. 1825/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Atenció primària. Menorca.

Atenció primària. Mallorca.

Especificació

2n
trimestre
2003

% sobre
total 2n
trim.

Motiu

Acum
u-lat 2n
trim.

%
sobre
total

Especificació

2003

Estructurals
Neteja
Habitabilitat
Recursos materials:
- Seguretat
- Aparatatge
Informació general del c.
Cuina
Llenceria
Transport
Altres insuficiències d'estructura:
- Insuficiències de personal
- Altres insuficiències estructurals

2n
trimestre
2003

Motiu

% sobre
total 2n
trim.

Acum
u-lat 2n
trim.

2n trim.

2003

1
3
3
0
6
3
0
0
0

0,52
1,55
1,55
0,00
3,11
1,55
0,00
0,00
0,00

2
3
3
0
8
4
0
0
0

0,55
0,82
0,82
0,00
2,19
1,09
0,00
0,00
0,00

1
6

0,52
3,11

1
11

0,27
3,01

2

1,04

4

1,09

0
0
30
9
17
1
18
0
22

0,00
0,00
15,54
4,66
8,81
0,52
9,33
0,00
11,40

0
0
43
20
37
1
44
0
47

0,00
0,00
11,75
5,46
10,11
0,27
12,02
0,00
12,84

1
0
13
2
1
21
0

0,52
0,00
6,74
1,04
0,52
10,88
0,00

5
0
31
9
2
30
0

1,37
0,00
8,47
2,46
0,55
8,20
0,00

27
0

13,99
0,00

48
3

13,11
0,82

0

0,00

0

0,00

0
0
1
0
4
1

0,00
0,00
0,52
0,00
2,07
0,52

0
0
1
0
4
5

0,00
0,00
0,27
0,00
1,09
1,37

0
0

0,00
0,00

0

0,00
0,00

2003

Estructurals
Neteja
Habitabilitat
Recursos materials:
- Seguretat
- Aparatatge
Informació general del c.
Cuina
Llenceria
Transport
Altres insuficiències d'estructura:
- Insuficiències de personal
- Altres insuficiències estructurals

%
sobre
total

0
3
0
0
0
0
0
0
0

0,00
3,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
3
1
0
0
0
0
0
0

0,00
0,79
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

0
1
0
0
0
3
1
0
3

0,00
1,32
0,00
0,00
0,00
3,95
1,32
0,00
3,95

0
1
1
0
0
3
2
0
4

0,00
0,26
0,26
0,00
0,00
0,79
0,53
0,00
1,06

1
0
61
0
0
0
0

1,32
0,00
80,26
0,00
0,00
0,00
0,00

1
0
354
0
0
1
3

0,26
0,00
93,65
0,00
0,00
0,26
0,79

3
0

3,95
0,00

3
0

0,79
0,00

0

0,00

0

0,00

0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26

Sense classificar
Suposada mala praxis
Assumptes diversos

0
0

0,00
0,00

0

0,00
0,00

Total reclamacions

76

100

378

100,00

Total reclamacions

193

100

366

100

Reclamacions pacients

76

100

378

100,00

Reclamacions pacients

193

100

366

100

Felicitacions

0

#¡DIV/0!

0

0,00

Assistencials
Llistes d'espera
Cita prèvia:
- Sistemes de citació
- Dificultats contacte telef.
Falta assistència
Incompliment horari
Demora de l'assistència
Suspensió acte assistencial
Tracte personal
Pèrdua/desaparició
objectes/documents
Organització i normes:
- Assignació canvi de metge
- Accessibilitat horària
- Coord. amb at. especialitz.
- Altres insuficiències
Disconformitat assistència i/o
diagnòstic:
- Disc. assist/diagn.
- Disc. tractament aplicat (receptes)
Atemptat contra integritat de
persones
Derivació a altres centres
Serveis i centres concertats
Baixes laborals
Cobrament honoraris
Informació clínica procés
Altres insuficiències procés

Assistencials
Llistes d'espera
Cita prèvia:
- Sistemes de citació
- Dificultats contacte telef.
Falta assistència
Incompliment horari
Demora de l'assistència
Suspensió acte assistencial
Tracte personal
Pèrdua/desaparició
objectes/documents
Organització i normes:
- Assignació canvi de metge
- Accessibilitat horària
- Coord. amb at. especialitz.
- Altres insuficiències
Disconformitat assistència i/o
diagnòstic:
- Disc. assist/diagn.
- Disc. tractament aplicat (receptes)
Atemptat contra integritat de
persones
Derivació a altres centres
Serveis i centres concertats
Baixes laborals
Cobrament honoraris
Informació clínica procés
Altres insuficiències procés

Sense classificar
Suposada mala praxis
Assumptes diversos

Felicitacions

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

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

Ordre de Publicació
O)

Ordre de Publicació
P)

BOPIB núm. 19 - 14 de novembre del 2003
A la Pregunta RGE núm. 1826/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Atenció especialitzada. Hospital Verge del Toro. Menorca.
Especificació

2n
trimestre
2003

Motiu

% sobre
total 2n
trim.

2003

Estructurals
Neteja
Habitabilitat
Recursos materials
Informació general del cent.
Cuina
Llenceria
Transport
Altres insuficiències d'estructura

Acum
u-lat 2n
trim.

%
sobre
total

2003

0
0
0
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
32,50

0
0
0
0
0
0
22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,95

0

0

0

0,00

Assistencials
Llistes d'espera
Cita prèvia
Falta assistència
Incompliment horari
Demora de l'assistència
Suspensió acte assistencial
Tracte personal
Pèrdua/desaparició
objectes/documents
Organització i normes:
- Canvi de metge
Disconformitat assistència i/o
tractament aplicat:
- Disc. assist/diagn.
Atemptat contra integritat de
persones
Derivació a altres centres
Serveis i centres concertats
Baixes laborals
Cobrament honoraris
Informació clínica procés
Altres insuficiències procés

4
3
2
1
2
1
4

10,00
7,50
5,00
2,50
5,00
2,50
10,00

10
3
5
1
6
1
6

13,16
3,95
6,58
1,32
7,89
1,32
7,89

0
0
0

0,00
0,00
0,00

1
4
0

1,32
5,26
0,00

8
0
0

20,00
0,00
0,00

11
0
0

14,47
0,00
0,00

1
0
0
0
0
1

2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50

1
0
0
0
1
4

1,32
0,00
0,00
0,00
1,32
5,26

Sense classificar
Suposada mala praxis
Assumptes diversos

0

0,00
0,00

0

0,00
0,00

Total reclamacions

40

100

76

100

447

Estructurals
Neteja
Habitabilitat
Recursos materials
Informació general del cent.
Cuina
Llenceria
Transport
Altres insuficiències d'estructura

0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
1,47
1,47
0,00
0,00

0
0
0
1
1
0
1

0,00
0,00
0,00
0,86
0,86
0,00
0,86

1

1,47

1

0,86

1
0
6
1
19
2
4

1,47
0,00
8,82
1,47
27,94
2,94
5,88

5
5
6
3
32
3
10

4,31
4,31
5,17
2,59
27,59
2,59
8,62

1
6
0

1,47
8,82
0,00

2
10
0

1,72
8,62
0,00

7
0
0

10,29
0,00
0,00

15
0
0

12,93
0,00
0,00

0
0
0
0
0
18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,47

0
0
0
1
0
20

0,00
0,00
0,00
0,86
0,00
17,24

Sense classificar
Suposada mala praxis
Assumptes diversos

0

0,00
0,00

0

0,00
0,00

Total reclamacions

68

100

116

100

Reclamacions pacients

68

100

116

100

Assistencials
Llistes d'espera
Cita prèvia
Falta assistència
Incompliment horari
Demora de l'assistència
Suspensió acte assistencial
Tracte personal
Pèrdua/desaparició
objectes/documents
Organització i normes:
- Canvi de metge
Disconformitat assistència i/o
tractament aplicat:
- Disc. assist/diagn.
Atemptat contra integritat de
persones
Derivació a altres centres
Serveis i centres concertats
Baixes laborals
Cobrament honoraris
Informació clínica procés
Altres insuficiències procés

Felicitacions

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

Ordre de Publicació
R)

Reclamacions pacients

40

100

76

100

Felicitacions

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

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

A la Pregunta RGE núm. 1828/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions .
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Atenció especialitzada. Hospital Son Llàtzer.
Especificació

2n
trimestre
2003

% sobre
total 2n
trim.

Acum
u-lat 2n
trim.

%
sobre
total

Ordre de Publicació
Motiu

Q)
A la Pregunta RGE núm. 1827/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Atenció especialitzada. Hospital Can Misses. Eivissa.
Especificació

Motiu

2n
trimestre
2003
2003

% sobre
total 2n
trim.

Acum
u-lat 2n
trim.
2003

%
sobre
total

Estructurals
Neteja
Habitabilitat
Recursos materials
Informació general del cent.
Cuina
Llenceria
Transport
Altres insuficiències d'estructura

2003

2003

0
1
3
4
1
0
0

0,00
0,69
2,07
2,76
0,69
0,00
0,00

3
4
3
7
5
0
0

0,93
1,24
0,93
2,17
1,55
0,00
0,00

0

0,00

2

0,62

448

BOPIB núm. 19 - 14 de novembre del 2003

Assistencials
Llistes d'espera
Cita prèvia
Falta assistència
Incompliment horari
Demora de l'assistència
Suspensió acte assistencial
Tracte personal
Pèrdua/desaparició
objectes/documents
Organització i normes:
- Canvi de metge
Disconformitat assistència i/o
tractament aplicat:
- Disc. assist/diagn.
Atemptat contra integritat de
persones
Derivació a altres centres
Serveis i centres concertats
Baixes laborals
Cobrament honoraris
Informació clínica procés
Altres insuficiències procés

10
29
6
2
33
2
19

6,90
20,00
4,14
1,38
22,76
1,38
13,10

23
59
7
5
91
5
37

7,12
18,27
2,17
1,55
28,17
1,55
11,46

2
4
1

1,38
2,76
0,69

8
7
5

2,48
2,17
1,55

14
0

9,66
0,00

26
0

0,05
0,00

1
1
0
0
0
8
0

0,69
0,69
0,00
0,00
0,00
5,52
0,00

1
2
0
0
0
16
0

0,31
0,62
0,00
0,00
0,00
4,95
0,00

Assistencials
Llistes d'espera
Cita prèvia
Falta assistència
Incompliment horari
Demora de l'assistència
Suspensió acte assistencial
Tracte personal
Pèrdua/desaparició
objectes/documents
Organització i normes:
- Canvi de metge
Disconformitat assistència i/o
tractament aplicat:
- Disc. assist/diagn.
Atemptat contra integritat de
persones
Derivació a altres centres
Serveis i centres concertats
Baixes laborals
Cobrament honoraris
Informació clínica procés
Altres insuficiències procés

4
0

2,76
0,00

7
0

2,17
0,00

Total reclamacions

145

100

323

Reclamacions pacients

112

100

6

100

Sense classificar
Suposada mala praxis
Assumptes diversos

Felicitacions

26
4
1
0
9
5
12

10,66
1,64
0,41
0,00
3,69
2,05
4,92

51
6
3
0
19
13
21

11,59
1,36
0,68
0,00
4,32
2,95
4,77

10
67
0

4,10
27,46
0,00

15
121
0

3,41
27,50
0,00

16
0

6,56
0,00

25
0

5,68
0,00

0
0
1
0
0
0
1

0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,41

1
0
2
0
0
0
3

0,23
0,00
0,45
0,00
0,00
0,00
0,68

Sense classificar
Suposada mala praxis
Assumptes diversos

0
45

0,00
18,44

0
63

0,00
14,32

100

Total reclamacions

244

100

440

100

237

100

Reclamacions pacients

244

100

440

100

15

100

Felicitacions

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

0

0

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

S)

T)

A la Pregunta RGE núm. 1829/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

A la pregunta RGE núm. 1902/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Hospital Militar. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Atenció especialitzada. Hospital Son Dureta.

Les negociacions entre el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri de Defensa referents a l'Hospital Militar de Palma es
troben molt avançades. A la reunió de treball que va tenir lloc
a Palma el passat 21 de juliol d'enguany entre la vicepresidenta
i consellera de Relacions Institucionals del Govern de les Illes
Balears, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació i el
sotsecretari del Ministeri de Defensa, es va donar un important
impuls al procés, posant-se de manifest les coincidències entre
ambdues administracions. Convé afegir que aquest procés
s'emmarca en un procés més general a nivell de l'Estat de
desafectació i alienació d'antics hospitals militars existents en
diversos indrets de l'Estat.

Especificació

Motiu
Estructurals
Neteja
Habitabilitat
Recursos materials
Informació general del cent.
Cuina
Llenceria
Transport
Altres insuficiències d'estructura

2n
trimestre
2003

% sobre
total 2n
trim.

Acum
u-lat 2n
trim.

2003

2003

0
1
0
0
0
0
5

0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2,05

2
6
0
0
3
0
6

0,45
1,36
0,00
0.00
0,68
0,00
1,36

41

16,80

80

18,18

2003

%
sobre
total

Palma, 13 d'octubre del 2003.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 1903/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a llistes
d'espera als hospitals. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del
2003).

BOPIB núm. 19 - 14 de novembre del 2003
S'han pres les mesures següents:
1. Nomenar el coordinador autonòmic de llistes d'espera.
2. Programes específics en els hospitals públics.
3. Obertura dels quiròfans de l'Hospital General.
4. Incrementar la derivació d'intervencions quirúrgiques als
hospitals concertats.
5. Centralitzar en l'Ib-salut la demanda quirúrgica no satisfeta en
els centres públics per gestionar-se de manera centralitzada.
Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

449
Ordre de Publicació

Y)
A la pregunta RGE núm. 1907/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
centre de dia Can Clar (Llucmajor). (BOPIB núm. 11 de 26 de
setembre del 2003).
El centre de dia sociocultural per a persones majors de
Llucmajor, ubicat al carrer de Jaume I, 1, és un centre obert on
s'ofereixen serveis socials als usuaris i on es realitzen activitats
culturals, recreatives, esportives, artesanes, etc., que pretenen
fomentar la participació activa personal i comunitària i l'ajuda
mútua, i millorar la qualitat de vida d'aquest colAlectiu.

A la pregunta RGE núm. 1905/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
transport sanitari. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

L'edifici consta de tres plantes
banda, la planta baixa i el soterrani
del projecte) i formen l'espai on es
esmentades. També hi ha un despatx
i una sala habilitada com a biblioteca.

Les ambulàncies es troben en garantia de la casa M ercedesBenz i, per tant, les reparacions es duen a terme, el més aviat
possible, al concessionari oficial d'aquesta marca a les Illes
Balears.

Per una altra banda la segona planta i la tercera estan
pendents que s'executi la segona fase del projecte, que no està
previst que s'iniciï enguany, ja que l'executiu anterior no va
preveure que es fes aquesta fase de l'obra dins l'any 2003.

Les botelles d'oxigen es deixen a un magatzem específic
protegides de les inclemències meteorològiques.

A partir de l'1 de gener del 2004 aquest immoble es
traspassarà al Consell Insular de Mallorca, segons consta a
l'annex III de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis social
i seguretat social.

Ordre de Publicació
V)

Les baixes del personal es cobreixen mitjançant la borsa de
treball de l'empresa adjudicatària.
Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

i un soterrani. Per una
estan acabats (primera fase
desenvolupen les activitats
per a la treballadora social

Palma, 15 d'octubre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

X)

Z)

A la pregunta RGE núm. 1906/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
programa de prevenció i abordatge del conflicte juvenil.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

A la pregunta RGE núm. 1908/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
centre socioeducatiu Es Pinaret. (BOPIB núm. 11 de 26 de
setembre del 2003).

El programa de prevenció i abordatge del conflicte juvenil
és un programa de caràcter experimental desenvolupat durant
el trienni 2001-2003, tot i que la seva elaboració data del 1998.

El centre de menors Es Pinaret no presenta cap problema de
saturació, llevat de moments molt puntuals.

L'objectiu del programa era el desenvolupament
metodologia de treball socioeducatiu en xarxa amb menors.

d'una

Aquesta metodologia està a disposició de qualsevol
municipi que la vulgui posar en pràctica i compta amb
l'assessorament tècnic de la Direcció General de Menors i
Família. En aquest sentit, el mateix municipi decideix si vol
assolir aquesta metodologia de treball en xarxa que proposa el
programa.
Palma, 15 d'octubre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

No obstant això, dins un marc global de planificació i
reestructuració dels recursos existents, s'han iniciat els estudis
pertinents per a la construcció d'un nou centre d'internament.
Això permetrà una major diversificació de recursos, en poder
dedicar el centre Es Fusteret, on es compleixen mesures
d'internament, en centre de dia.
Palma, 15 d'octubre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
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A la pregunta RGE núm. 1909/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
exclusió social. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Pel que fa al maltractament dels menors, l'Oficina de Defensa
dels Drets del Menor intervindrà en aquest camp des de les
vessants següents:

En aquest moment s'està treballant amb les modificacions
que sofriran alguns punts del Pla de lluita contra l'exclusió
social de les Illes Balears 2003-2006. Una vegada fetes es durà
a terme el desplegament de els mesures d'aquest pla.

Primera. Recepció i tramitació reglamentària, d'acord amb
les competències atribuïdes pel Decret 16/1997, de 30 de gener,
a la DGODDM, de les queixes i dels greuges sobre situacions
d'amenaça o vulneració dels drets dels menors a no patir cap
t ipus de violència o maltractament que li siguin presentats, per
tal de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives.

La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 1910/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
prevenció del maltractament a les dones i als menors. (BOPIB
núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
L'Institut Balear de la Dona té previst realitzar les actuacions
següents en matèria de maltractament de dones:
1. Educació a les escoles. Continuar promovent la coeducació
a les escoles per corregir els estereotips sexistes amb la finalitat
de promoure la igualtat entre les persones. Per això es
continuarà amb la difusió de la Motxilla Lila de la coeducació.
2. Presentació i desenvolupament del programa "Relaciona" per
a la prevenció de la violència de gènere als centres educatius.
És un programa dirigit al professorat i a l'alumnat.
3. Informació i sensibilització sobre els maltractaments a dones
a través de les accions següents:
- Campanyes als mitjans de comunicació.
- Xerrades informatives a les escoles i als instituts sobre la
violència de gènere.
- Participació en cursos, seminaris i taules rodones sobre
violència de gènere.
- Difusió dels tríptics informatius sobre la violència contra
la dona.
- Difusió dels tríptics informatius dels casals d'acollida de
dones víctimes de violència de gènere.
- Difusió de materials didàctics per a la prevenció de la
violència de gènere.
4. Curs de prevenció de la violència de gènere a l'escola, adreçat
a professorat d'educació infantil, primària i secundària.
Curs en colAlaboració amb l'Institut de la Dona del M inisteri
de Treball i Afers Socials i l'Ib-salut dirigit a personal sanitari
sobre l'atenció sociosanitària davant els maltractaments a
dones.
5. Campanyes del 25 de novembre, dia de la no violència contra
les dones, realitzades conjuntament amb les associacions de
dones i les secretaries de la dona de sindicats i partits polítics,
consistents en jornada informativa sobre els maltractaments a
les dones, projeccions de pelAlícules sobre maltractaments a les
dones, exposició sobre la violència contra les dones, etc.

Així, s'ha establert una base de dades pròpia de la
DGODDM, amb observança de la protecció de dades de
caràcter personal, que entre d'altres preveu l'actuació de la
tramitació de queixes i denúncies sobre els apartats que
signifiquin:
1. Maltractament: qualsevol acció voluntàriament realitzada (és
a dir, no accidental) que danyi o pugui danyar físicament,
psíquicament o sexualment un nin, una nina o un jove, i
qualsevol omissió d'una acció que privi un menor de la
supervisió o de l'atenció necessària per al seu benestar o el seu
desenvolupament.
1.1. Maltractament físic: qualsevol acció voluntàriament
realitzada que provoqui o pugui provocar lesions físiques al
nin, a la nina o al jove en relació amb els subapartats següents:
1.1.1. Maltractament físic entre iguals (bullying).
1.1.2. Maltractament físic produït per adults.
1.2. Maltractament psíquic o emocional: qualsevol acció que
és capaç de generar alteracions psicològiques que puguin
afectar les necessitats del nin, la nina o el jove, i que poden ser
actives (quan hi ha hostilitat verbal crònica en forma d'insult,
menyspreu o amenaça) i passives (quan persisteix la falta de
resposta als senyals i a les expressions emocionals de l'infant)
en relació amb els subapartats següents:
1.2.1. Maltractament psíquic entre iguals (bullying).
1.2.2. Maltractament psíquic produït per adults.
2. Abusos sexuals: qualsevol comportament en què un nin, una
nina o un jove siguin utilitzats per un adult o per un altre menor
com a mitjà per obtenir estimulació o gratificació sexual, en
relació amb els subapartats següents:
2.1. Abusos sexuals entre iguals.
2.2. Abusos sexuals produïts per adults.
3. Utilització pornogràfica dels menors: forma d'explotació
sexual del nin, la nina o el jove per part dels seus pares o tutors
o per terceres persones, quan aquells no ho sàpiguen o no ho
impedeixin en la realització d'espectacles pornogràfics.
4. Maltractament institucional: situacions que es donen en
entitats o centres que atenen els menors i en què per acció o
omissió no es respecten els drets bàsics a la protecció, l'atenció
i l'estimulació del desenvolupament del nin, la nina o el jove.
5. Desatenció: omissió d'una acció necessària per atendre el
desenvolupament físic i psicològic del nin, la nina o el jove.
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Segona. Facilitació de l'aplicació i la difusió dels convenis,
les recomanacions internacionals i la legislació estatal i
autonòmica relatives a la prevenció del maltractament infantil,
dirigida als colAlectius següents:
- Educació, per a directors d'escoletes d'infants, mestres
d'educació preescolar, infantil i primària, i professors d'educació
secundària.
- Sanitat i consum, per a la xarxa de pediatria i les àrees de
serveis socials de salut.
- Mitjans de comunicació.
Tercera. Informació i assessorament interadministratiu,
institucional i entitats privades sobre prevenció del
maltractament infantil.
Palma, 15 d'octubre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 1978/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a funcions
de José Antonio Berastain. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre
del 2003).
Les funcions de l'inspector general de Serveis vénen
determinades en el Decret 91/1989, de 5 d'octubre, de creació de
la Inspecció General de Serveis de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
La retribució anual bruta sense Seguretat Social per a la
plaça INT0310001 F00800001 és la que consta als pressuposts
de la comunitat autònoma del present exercici.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 1982/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació
de funcions que desenvolupa el personal d'ocupació eventual.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
El personal eventual ve regulat a l'article 9 de la Llei 2/1989,
de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
D'acord amb l'esmentat article, acomp leixen funcions de
confiança o d'assessorament especial.
Marratxí, 28 d'octubre del 2003.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AE)
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A les preguntes RGE núm. 1987/03,1988/03, 1989/03,
1990/03 i 1991/03, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Aina Maria Calvo i Sastre, relatives a dades d'escolarització
del curs 2003-2004 en primera opció, en segona opció, en
tercera opció, en centres no elegits i fora de termini,
respectivament. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
En el moment d'escolaritzar un alumne no interessa conèixer
la comunitat autònoma ni el país de procedència, pel fet que
aquesta és una dada irrellevant des del punt de vista
estrictament educatiu.
En aquests moments la nostra única prioritat és que, d'acord
amb la Constitució espanyola, tots els infants de les Balears en
edat d'escolaritzar tinguin una plaça escolar. Un cop aconseguit
aquest dret dels alumnes, que és un deure per a nosaltres, és el
moment de fer estadístiques per saber-ne la procedència, l'edat,
el centre escollit o les solAlicituds fora de termini que han estat
admeses o no.
Això no obstant, us fem saber que, un cop començat el curs,
tots els centres tenen l'obligació de fer-nos arribar una sèrie de
documents estadístics entre els quals hi ha, naturalment, la
procedència dels alumnes.
Teniu per segur que, tan bon punt disposarem d'aquestes
dades, i si ens ho tornau a demanar, us les farem arribar.
Palma, 9 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 2063/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a construcció de
centres de salut. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
En construcció:
Mallorca
- Consell, unitat sanitària; data d'inici de les obres, juliol del
2002.
- Palmanyola, unitat sanitària; data d'inici de les obres, març del
2003.
- Sóller, centre de salut; data d'inici de les obres, abril del 2002.
- Sineu, centre de salut; data d'inici de les obres, octubre del
2001.
Menorca
- Es Mercadal, unitat sanitària; data d'inici de les obres , abril del
2003.
Pendent d'adjudicar:
Menorca
- Es Migjorn Gran, unitat sanitària.
Eivissa i Formentera
- El Pilar de la Mola, Formentera, unitat sanitària.
Per altra banda hem de significar que des de la invenció del
calendari sexagesimal, calculat pel poble sumeri a Babilònia, mai
no ha existit el 31 de juny.
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Palma, 14 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

La plantilla actual de nefròlegs a l'illa de Menorca és de dos
facultatius.
En aquest moment, i des del mes d'agost, tan sols una
d'aquestes places està coberta, i estam pendents de poder
captar un altre nefròleg, encara que tenim unes perspectives
optimistes a curt termini.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 2133/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a fulletó
Baleart. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).

No obstant això, sí es pot afirmar que ofereix una cobertura
de qualitat i equitativa.
Palma, 21 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Tant l'edició del fullet Baleart publicat i difós amb motiu de
la XVIII fira d'artesania Balear com la documentació que
acompanyava l'esmentada publicació contenen una sèrie
d'inexactituds que poden induir a confusió els seus receptors.

Ordre de Publicació
AJ)

No obstant això, la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia no pot sentir-se responsable de cap d'aquestes
incorreccions perquè l'esmentat material va ser publicat, i
majoritàriament distribuït, abans de l'1 de juliol del 2003, data en
què va prendre possessió l'actual govern de les Illes Balears.
En aquest sentit convé recordar que, com és lògic, la
comercialització de les fires comença entre sis i set mesos abans
de la seva celebració. per la qual cosa el material estava llest i
distribuït, en la seva major part, abans d'aquesta data.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 2134/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a servei de
diàlisi. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
Actualment l'Ib-salut no té concert amb la Clínica Menorca
per diàlisi; manté un concert per a la diàlisi a Ciutadella amb
l'empresa Ceneba, SA. Aquesta prestació es realitza físicament
a la Clínica Menorca de Ciutadella. Estam assabentats d'algunes
queixes generades per deficiències en el servei, com la falta de
personal d'infermeria, que es van solucionar en el seu moment.
Per bé de mantenir la satisfacció plena de l'usuari d'aquest
servei, es mantenen contactes permanents ent re l'empresa i l'Ibsalut amb la finalitat d'avaluar el servei, detectar possibles
mancances i posar-hi, si n'és el cas, solucions adients.
Palma, 21 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 2135/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a plantilla de
nefrologia a Menorca. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del
2003).

A la pregunta RGE núm. 2136/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pacients que
han sofert infart de miocardi. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre
del 2003).
Els pacients que sofreixen patologia cardíaca i,
concretament, els que pateixen infarts de miocardi, es veuen
clarament beneficiats en la seva evolució posterior quan són
atesos correctament pel personal sanitari i el més aviat possible.
Dins d'aquestes propostes s'està estudiant juntament amb el
Servei d'Urgències del 061 la possibilitat d'implantar, no tan
sols a Ciutadella, sinó a tot l'àmbit balear, la fibrinolisi
extrahospitalària. Aquesta opció requereix d'uns coneixements
i requeriments tècnics que en un futur pròxim esperam poder
assumir, assabentats que poder iniciar el tractament
prematurament serà sens dubte molt profitós per al malalt, ja
que començar els tractaments abans dels 30 minuts va associat
amb una disminució de la mortalitat a curt i llarg termini, i amb
una millora de la qualitat de vida.
Quant al personal, actualment està cobert pel 061, que està
altament qualificat, i pels SUAP, que s'han incrementat
recentment en recursos humans i dotat amb mitjans tècnics i
aparells adients.
Palma, 21 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 2168/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost total de la
candidatura de Palma de Mallorca a la Copa Amèrica de
vela. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
El cost total de la candidatura de la Copa Amèrica per part
del Govern de les Illes Balears ha suposat la quantitat de
143.620,26 euros en concepte de publicitat.
Palma, 23 d'octubre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

BOPIB núm. 19 - 14 de novembre del 2003

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 2189/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a arbres
del temporal del 2001 retirats abans del juliol del 2003.
(BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
És difícil estimar el nombre total d'arbres retirats entre
novembre del 2001 i juliol del 2003 perquè una important
proporció dels treballs de desembosque han estat executats per
la iniciativa privada a través de les empreses del sector forestal
local.
No obstant això, sí es pot concretar el nombre total d'arbres
retirats mitjançant mitjans propis de l'Administració, que en el
mencionat període ha estat una quantitat de 213.452 arbres.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 2190/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a arbres
del temporal del 2001 retirats després del juliol del 2003.
(BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
És difícil estimar el nombre total d'arbres retirats aquests
tres mesos, ja que els mitjans propis de l'Administració han
hagut de dedicar-se quasi en exclusivitat a establir l'operatiu de
defensa contra incendis forestals. Ens consta que les empreses
forestals locals han continuat realitzant a bon ritme els treballs
de desembosque que es troben subvencionats des de
l'Administració amb ajudes dineràries.
Sí es pot concretar la xifra total d'arbres retirats amb mitjans
propis públics durant els mesos de juliol, agost i setembre del
2003, que sumen un total de 3.883 arbres.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 2191/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
propietaris expropiats pel Pla de carreteres de Mallorca.
(BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
És impossible conèixer el nombre exacte de propietaris a
expropiar fins que no es redactin i aprovin els corresponents
projectes d'execució del Pla.
Palma, 15 d'octubre del 2003.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació
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AO)
A la pregunta RGE núm. 2261/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a promoció
turística de Menorca. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del
2003).
Les actuacions de promoció turística a l'exterior referides a
l'illa de Menorca es duran a terme d'acord amb les propostes
presentades per la comissió d'experts de màrqueting creada a tal
efecte a l'illa de Menorca, en la qual participen representants del
Consell de Menorca, Foment de Turisme, ASHOME, Cambra de
Comerç, PIME, CAEB i AVIBA, coordinats pel Foment de
Turisme de Menorca, i es concreten amb participació a les fires
turístiques més importants tant a l'àmbit nacional com a
l'internacional, de les quals cal destacar FITUR a Madrid, ITB
a Berlín i WTM a Londres.
Pel que fa als mercats exteriors solAlicitats per aquest grup
d'experts s'han proposta els països escandinaus, Eslovènia,
Txèquia, Itàlia, Alemanya i Anglaterra, entre d'altres. S'ha
p roposat també dur a terme accions concertades amb operadors
turístics internacionals i companyies aèries, com per exemple
G B Airways, viatges de familiarització, premsa especialitzada,
comptant amb la colAlaboració de les oficines espanyoles
turístiques a l'estranger (OET).
S'han proposat, així mateix, accions concertades amb
majoristes de viatges nacionals, programa amb l'agència de
viatges "El Corte Inglés", així com organitzar un programa
d'activitats culturals i altres anomenat "Hivern a M enorca", i pel
que fa al material especial de promoció es proposa la realització
d'un vídeo de Menorca en distints idiomes amb còpies de DVD,
mapa de Menorca, fullets d'excursions a peu, ruta de cavalls,
gastronomia, oferta rural, oferta nàutica, fotos de Menorca,
pàgina web i promoció a través d'Internet, entre d'altres.
Palma, 23 d'octubre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 2371/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a millores de
seguretat al mirador d'Es Grau. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).
Hi ha un expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial de l'Administració interposat per la Sra. María
Esperanza Mulet Ortiz per la mort del Sr. Magí Beleta Ferrer,
ocorreguda el dia 5 de desembre del 1999, sobre el qual s'ha
dictat sentència ferma estimatòria núm. 1070, de 30/12/02, per la
qual es condemna l'Administració a pagar a la Sra. Esperanza
Mulet Ortiz, per a ella i la seva filla Mar Beleta Mulet, la suma de
150.253,03 euros, més els interessos legals computats des de la
data de la sentència.
La sentència en qüestió esmenta que les instalAlacions d'Es
Grau "formen part o és un element complementari de la
carretera", per la qual cosa i en relació amb aquesta matèria hem
de recordar la disposició addicional segona, 2, de la Llei 16/01,
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

d'atribució de competències als consells insulars, en virtut de
la qual és el Consell Insular de Mallorca l'administració
competent per prendre les mesures adients per tal de millorar
l'estat de seguretat de les instalAlacions del mirador d'Es Grau.

Ordre de Publicació
A)

Palma, 27 d'octubre del 2003.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 2372/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a
indemnitzacions per accidents al mirador d'Es Grau. (BOPIB
núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
H i ha un expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial de l'Administració interposat per la Sra. María
Esperanza Mulet Ortiz per la mort del Sr. Magí Beleta Ferrer,
ocorreguda el dia 5 de desembre del 1999, sobre el qual s'ha
dictat sentència ferma estimatòria núm. 1070, de 30/12/02, per la
qual es condemna l'Administració a pagar a la Sra. Esperanza
Mulet Ortiz, per a ella i la seva filla Mar Beleta Mulet, la suma de
150.253,03 euros, més els interessos legals computats des de la
data de la sentència.
Atesa la disposició addicional segona, 2, de la Llei 16/01,
d'atribució de comp etències als consells insulars en matèria de
carreteres, que disposa que "a partir de la data d'efectivitat de
l'atribució de les competències descrites en aquesta llei (2/1/02),
les reclamacions de responsabilitat patrimonial en matèria de
carreteres s'ha de fer càrrec del pagament que correspongui",
en data 7 d'abril del 2003 el secretari general tècnic d'aquesta
conselleria dirigí ofici al director insular d'Obres Públiques i
Urbanisme del Consell Insular de Mallorca pel que li trametia
l'esmentada sentència i l'expedient administratiu (que tingué
entrada a l'esmentada administració insular en data 11/4/03), per
al seu compliment i execució.

RGE núm. 3047/03, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
12 de novembre del 2003, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la cambra, acordà d'admetre a
tràmit l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre les actuacions sobre el mal
de la llengua blava.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3184/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
12 de novembre del 2003, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la cambra, acordà d'admetre a
tràmit l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts, per tal d'explicar els pressuposts a causa de
l'ocultació d'informació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, 27 d'octubre del 2003.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 2419/03, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
finançament per obres de carreteres pròpies. (BOPIB núm. 14
de 17 d'octubre del 2003).
Actualment aquesta conselleria no té cap convocatòria
d'ajudes o subvencions als ajuntaments per a obres de
carreteres pròpies en vigor.
Palma, 27 d'octubre del 2003.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple RGE núm. 3071/03, 3073/03 i 3119/03.
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 11 de novembre del 2003 que
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queden decaigudes són les que es relacionen a continuació,
publicades totes al BOPIB núm. 18, de 7 de novembre
d'enguany:
* RGE núm. 3071/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recinte firal.
* RGE núm. 3073/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a resolució núm. 17004.
* RGE núm. 3119/03, presentada per la diputada Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a opinió del Govern sobre les
declaracions sobre immigració de la presidenta del Consell de
Mallorca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 2567/03, 2568/03, 2569/03 i
2570/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
12 de novembre del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3078/03, presentat pel diputat Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant el qual
solAlicita la retirada de les preguntes de referència, relatives a
Copa Amèrica, a Copa Davis, a campió del món de Fórmula 1 i
a equip de ciclisme de les Illes Balears, totes publicades al
BOPIB núm. 15, de 24 d'octubre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 2143/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
12 de novembre del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3121/03, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, Hble. Sr. Miquel Rosselló i del
Rosal, mitjançant el qual solAlicita la retirada de la interpelAlació
de referència, relativa a política del Govern de les Illes Balears
en matèria de nomenament d'alts càrrecs, assessors i càrrecs de
confiança, publicada al BOPIB núm. 12, de 3 d'octubre
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
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Palma, a 12 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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