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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 10/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a personal per a la retirada de pins del

temporal de novembre del 2001. (Mesa de 14 de gener del

2004).

RGE núm. 11/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a actuacions previstes per al 2004 per a la

retirada de pins del temporal de novembre del 2001. (Mesa de

14 de gener del 2004).

RGE núm. 12/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a aportació estatal per a política forestal.

(Mesa de 14 de gener del 2004).

RGE núm. 13/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a aportació estatal al conveni forestal.

(Mesa de 14 de gener del 2004).

RGE núm. 14/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a signatura del conveni forestal. (Mesa de

14 de gener del 2004).

RGE núm. 15/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari  d'Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a renegociació del conveni forestal. (Mesa

de 14 de gener del 2004).

RGE núm. 18/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas,

del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

projectes europeus. (Mesa de 14 de gener del 2004).

Palma, a 14 de gener del 2004.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin personal funcionari i quin personal contractat per la

Conselleria de Medi Ambient, per IBANAT o per TRAGSA es

preveu destinar a la tasca de retirada dels pins caiguts en el

temporal de novembre del 2001?

Palma, a 7 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions, amb la planificació per zones, pensa

realitzar el Govern de les Illes Balears al llarg del 2004, per a

la retirada dels pins caiguts en el temporal de novembre del

2001?

Palma, a 7 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina aportació estatal ha fet l'Administració Central al

Govern de les Illes Balears per a política forestal durant els

anys 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003?

Palma, a 7 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina aportació de l'Administració Central hi haurà l'any

2004 per al conveni forestal entre el Govern de les Illes Balears

i el Govern espanyol?

Palma, a 7 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per què no ha signat el conseller de Medi Ambient del

Govern de les Illes Balears el conveni forestal entre el Govern

espanyol i el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 7 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan renegociarà el Govern el conveni forestal entre el

Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 7 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes europeus manté i a quins ha renunciat el

Govern de les Illes Balears? Especificau la quantia i els

objectius de cada projecte.

Palma, a 8 de gener del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 28/04, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pacte autonòmic per la salut. (Mesa de 14 de gener del

2004).

Palma, a 14 de gener del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular  presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Tots els ciutadans, principalment els usuaris i els

professionals sanitaris, demanen una millora i una

modernització del servei sanitari públic. I és necessari, ara que

totes les comunitats autònomes són plenament responsables de

la gestió sanitària al seu territori, que entre tots els sectors

implicats afrontem la definició dels distints models sanitaris

autonòmics amb una especial cura del respecte al principi de

cohesió del Sistema Nacional, i també amb la idea que és

important afrontar aquest repte amb l’objectiu clar de garantir

qualitat i la sostenibilitat del sistema, amb independència de les

distintes ideologies polítiques que en cada moment puguin

exercir la responsabilitat de gestió.

Davant la importància que té la salut, els ciutadans

necessiten sentir-se segurs i tenir la percepció de poques

incerteses i incògnites pel que fa als grans eixos de les

polítiques sanitàries. Les lluites partidistes, lícites, és clar, en el

camp de la salut no generen valor per al conjunt de la societat.

I en aquest sentit, el Govern de les Illes Balears i les

formacions polítiques de la nostra comunitat, amb un clar

tarannà transparent i democràtic, creuen en l’esforç per a la

formació del consens a l’àmbit de les polítiques de salut amb la

seguretat que aquest pacte serà una garantia per recollir els

interessos generals dels nostres ciutadans, així com una passa

essencial en la sostenibilitat dels sistema sanitari.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears fa una crida a tots els partits

polítics per tal d’establir una negociació amb l’objectiu

d’assolir, en el proper període de sessions, un pacte autonòmic

per a la salut que integri els principis, els objectius i els

procediments que ens han de dur a la definició del model

sanitari de les Illes Balears, i que concreta els compromisos, les

accions i els mitjans per fer-ho realitat.

Aquest pacte ha de ser, per tant, el camí cap a una unitat de

criteri que permeti avançar de forma sòlida, en base a solucions

integrals i perdurables, cap a uns serveis sanitaris d’alta qualitat

i cap a unes prestacions sanitàries que contribueixin a fer dels

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears unes persones

amb una elevada qualitat de vida i una serveis sanitaris

excelAlents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta tot els partits polítics

per tal que aquest pacte reculli les grans àrees estratègiques de

l’àmbit de la salut:

1. Participació social i institucional.

- Constitució del Consell Balear de Salut com a òrgan de

màxima participació en el sector sanitari.

- Foment de la participació de les societats científiques i dels

colAlegis professionals.

2. Drets i deures del ciutadà i de les prestacions.
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- Redacció i aprovació de la Carta de drets i deures que reculli

els principis de transparència, informació i atenció adient als

usuaris.

- Garantir el compliment dels drets i deures mitjançant la

creació de la figura del defensor de l’usuari.

- Establir una normativa reglamentària reguladora de la garantia

de temps en les prestacions assistencials.

- Informació pública dels recursos assistencials a l’abast del

ciutadà mitjançant carteres de serveis que tenguin en compte

l’eficàcia, la seguretat, l’eficiència i la utilitat terapèutica, així

com l’èmfasi en la promoció de la salut i la prevenció de

malalties.

- Ampliar amb noves prestacions complementàries i augmentar

cobertures, tenint en compte les necessitats en salut de la nostra

població.

3. Polítiques de recursos humans.

- Desenvolupar l’estatut marc del personal sanitari de les Illes

Balears.

- En el marc de la Llei d’ordenació de les professions

sanitàries, assentar les bases per engegar la carrera

professional.

- El coneixement del clima laboral mitjançant una enquesta

dirigida als professionals permetrà conèixer les necessitats per

millorar la seva satisfacció i implicació.

- Assegurar la qualitat de la formació continuada de tots els

nivells professionals.

- Avaluar els programes per a la salut laboral.

- El desenvolupament de polítiques actives de conciliació entre

la vida laboral i familiar dels professionals sanitaris.

- En l’àmbit sociosanitari s’elaboraran guies per a la

coordinació interdisciplinària del professional (implicar tots els

professionals sanitaris i socials) i integrada (de tots els recursos

sanitaris disponibles amb els serveis socials de base).

4. Sostenibilitat del sistema sanitari públic: la suficiència

financera.

- Constitució i desenvolupament de la comissió mixta del

Règim Especial de Balears.

- Millora del finançament en base a l’evolució i les

característiques de la població protegida, així com a través del

fons de cohesió.

- Es promourà, com a element clau, l’ús racional del

medicament per a la contenció de l’augment de la despesa

farmacèutica amb l’elaboració d’un pla que marcarà les

directrius per aconseguir aquesta fita.

5. Ordenació i organització de l’atenció sanitària.

- La Llei de salut planteja els principis generals per a l’atenció

de l’ordenació sanitària i que seran desenvolupats per

normativa específica.

- Les Illes Balears tendran l’ordenació sanitària territorial més

adient per tal d’atendre les necessitats de salut de la població de

les nostres illes i dels nostres municipis.

- Es constituirà la comissió d’ordenació territorial sanitària, en

la qual estaran representats, per tal de donar audiència, tots els

municipis afectats.

- Es conformarà un nou mapa d’ordenació territorial basat en

factors geogràfics, demogràfics, socials epidemiològics, de vies

de comunicació, accessibilitat als serveis i disponibilitat de

recursos necessaris.

- Es redactarà un pla d’inversions en infraestructures sanitàries.

- L’organització de l’assistència sanitària en els diferents

nivells, la seva necessària cooperació i coordinació, així com

el desenvolupament més eficaç de la gestió, es recolzaran

necessàriament en la Llei de salut, i també en el seu

desenvolupament i en les modificacions legals que pertoquin

per al compliment d’aquests principis encaminats a organitzar

i encaminar la sanitat de les Illes Balears.

- L’elaboració del llibre blanc de la sanitat balear que reculli i

integri la informació tant de la situació actual com de les

necessitats de futur esdevindrà un punt clau de referència.

- Es consolidarà l’Atenció Primària com la porta d’entrada al

sistema sanitari, mitjançant l’augment de la seva resolució i la

dotació de nous serveis i de noves competències.

6. Qualitat dels serveis sanitaris públics.

- Redacció d’un marc comú -pla de qualitat- per fer del principi

de l’excelAlència una realitat de tots els serveis sanitaris.

- Dotar el sistema sanitari d’un pla de sistemes d’informació

que permeti fer efectius que agilitin i desburocratitzin les

tasques assistencials, alhora que permeti aportar transparència

i una major capacitat de millora.

- Un model centrat en el ciutadà ha de considerar la

humanització de l’atenció primària com un dels components

principals de la gestió de la qualitat. Adjacent al pla de qualitat

es conformarà un pla d’humanització de l’atenció sanitària.

- La qualitat dels serveis sanitaris, per ser millorada, ha de ser

degudament mesurada i contrastada. És necessària la creació

d’un observatori del sistema sanitari de les Illes Balears.

7. La salut pública i els seus plans integrals.

- El desenvolupament del pla de salut aprovat, com l’element

estratègic per a la planificació i coordinació de les actuacions

de tot el sistema sanitari de les Illes Balears.

- És imprescindible donar prioritat a les polítiques dirigides a

l’educació sanitària i a la promoció de la salut dels ciutadans.

- Conformar un marc legal a través d’una futura llei de drogues,

alhora que milloram l’atenció d’aquest colAlectiu a través de

l’Institut d’atenció a toxicòmans.

- Impulsar l’Agència de la seguretat alimentària avançant en

l’adopció de polítiques transversals i amb participació dels

estaments implicats.

8. Desenvolupament i seguiment del pacte per a la sanitat.

- Per realitzar el seguiment d’aquests principis i objectius del

sistema sanitari públic les parts firmants acordaran:

- la creació de la comissió tècnica per al desenvolupament

del pacte

- la creació de la comissió d’avaluació i seguiment del

pacte.

3. El Parlament de les Illes Balears insta perquè, un cop assolit

el pacte, aquest es faci extensiu a les forces socials sanitàries de

la nostra comunitat.

Palma, a 8 de gener del 2004.

El portaveu:

Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ
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Ordre de Publicació RGE núm. 16/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a prohibició de realització de proves

esportives per carretera durant l'estiu, amb solAlicitud de

tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals (Mesa de 14 de gener del 2004).

Palma, a 14 de gener del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

L’anunci de regulació de les activitats dels agents de trànsit

mitjançant decret del Govern de l’Estat ha provocat l’alarma en

algunes federacions esportives de les Illes Balears. La

insuficient dotació d’efectius de la Guàrdia Civil de Trànsit

seria el motiu que duria a la prohibició de competicions

esportives per carretera durant els mesos de juliol i agost, a més

de la setmana de Pasqua. La decisió afectaria, especialment, les

competicions de ciclisme en carretera, atletisme, automobilisme

i d’altres, la majoria de les quals se celebren durant l’estiu.

Únicament Catalunya i Euskadi no es veuran afectades per

aquesta mesura perquè tenen transferides les competències

d’ordre públic i tenen suficientment dotats els cossos de

seguretat per carretera.

La Conselleria d’Interior ja ha manifestat que denegarà les

preceptives autoritzacions per celebrar aquest tipus de proves,

fet que provocarà la suspensió de la major part de les

competicions dels esports esmentats.

Resulta una paradoxa que, en el cas del ciclisme, el Govern

de les Illes Balears faci una inversió important en la promoció

d’un club ciclista d’elit, mentre que els aficionats no podran

practicar competicions ciclistes.

Per tot això el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

presenta la següent proposició no de llei:

1. Instar el Govern de les Illes Balears a negociar amb el

Govern de l’Estat una solució que permeti la pràctica dels

esports per carretera a les Illes Balears durant tot l’any.

2. Reclamar al Govern de l’Estat que doti adequadament els

cossos de seguretat de l’Estat a les Illes Balears.

Palma, a 8 de gener del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
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A la pregunta RGE núm. 1790/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a llista d'espera per

a consulta a l'àrea mèdica de Son Dureta. (BOPIB núm. 10 de

19 de setembre del 2003).

Cardiologia. 30 d'abril, 313; % variació abril-març 2003, -

19,5; 31 de maig, 348; % variació maig-abril 2003, 11,2; 30 de

juny, 276; % variació juny-maig 2003, -20,7.

Dermatologia. 30 d'abril, 576; % variació abril-març 2003,

12,9; 31 de maig, 838; % variació maig-abril 2003, 45,5; 30 de

juny, 1.047; % variació juny-maig 2003, 24,9.

Digestiu. 30 d'abril, 183; % variació abril-març 2003, 30,7;

31 de maig, 176; % variació maig-abril 2003, -3,8; 30 de juny,

195; % variació juny-maig 2003, 10,8.

Endocrinologia. 30 d'abril, 70; % variació abril-març 2003,

-41,2; 31 de maig, 68; % variació maig-abril 2003, -2,9; 30 de

juny, 154; % variació juny-maig 2003, 126,5.

Hematologia. 30 d'abril, 52; % variació abril-març 2003, 2;

31 de maig, 44; % variació maig-abril 2003, -15,4; 30 de juny,

50; % variació juny-maig 2003, 13,6.

Medicina interna. 30 d'abril, 111; % variació abril-març

2003, 12,1; 31 de maig, 82; % variació maig-abril 2003, -26,1;

30 de juny, 72; % variació juny-maig 2003, -12,2.

Nefrologia. 30 d'abril, 34; % variació abril-març 2003,

88,9; 31 de maig, 48; % variació maig-abril 2003, 41,2; 30 de

juny, 51; % variació juny-maig 2003, 6,3.

Pneumologia. 30 d'abril, 176; % variació abril-març 2003,

-23,8; 31 de maig, 101; % variació maig-abril 2003, -43,6; 30

de juny, 315; % variació juny-maig 2003, 211,9.

Neurologia. 30 d'abril, 137; % variació abril-març 2003,

24,5; 31 de maig, 112; % variació maig-abril 2003, -18,2; 30

de juny, 98; % variació juny-maig 2003, -12,5.

Oncologia. 30 d'abril, 11; % variació abril-març 2003, -

31,3; 31 de maig, 6; % variació maig-abril 2003, -45,5; 30 de

juny, 16; % variació juny-maig 2003, 166,7.

Psiquiatria. 30 d'abril, 386; % variació abril-març 2003, -

9,4; 31 de maig, 384; % variació maig-abril 2003, -0,5; 30 de

juny, 429; % variació juny-maig 2003, 11,7.

Rehabilitació. 30 d'abril, 423; % variació abril-març 2003,

1,4; 31 de maig, 381; % variació maig-abril 2003, -9,9; 30 de

juny, 328; % variació juny-maig 2003, -13,9.

Reumatologia. 30 d'abril, 139; % variació abril-març 2003,

-6,1; 31 de maig, 67; % variació maig-abril 2003, -51,8; 30 de

juny, 44; % variació juny-maig 2003, -34,3.

Altres. 30 d'abril, 61; % variació abril-març 2003, -19,7; 31

de maig, 44; % variació maig-abril 2003, -27,9; 30 de juny, 54;

% variació juny-maig 2003, 22,7.

Total àrea mèdica. 30 d'abril, 2.672; % variació abril-març

2003, -2,8; 31 de maig, 2.699; % variació maig-abril 2003, 1;

30 de juny, 3.129; % variació juny-maig 2003, 15,9.

Palma, 1 d'octubre del 2003.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 1983/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a personal

laboral d'empreses públiques, consorcis i empreses

participades acomiadat des del dia 1 de juliol del 2003.

(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Segons dades facilitades per les diferents conselleries, la

relació nominal del personal laboral de totes les empreses

públiques, consorcis de la CAIB i empreses participades que ha

estat acomiadat des del dia 1 de juliol del 2003 i el motiu de

cessament de cada un d'ells és la següent:

Fires i Congressos de Balears: Mateu Crespí Perelló; càrrec,

director general; motiu del cessament, pèrdua de confiança del

nou consell d'Administració.

Consorci per al desenvolupament econòmic de les Illes

Balears: Joan Casellas Oliver; càrrec, tècnic mig; motiu del

cessament, acomiadament per disminució voluntària i

continuada en el rendiment normal de la feina.

Parc Bit Desenvolupament SA: Enric Culat Pascual; càrrec,

cap de premsa; motiu del cessament, no precisar els seus

serveis.

Fundació IBIT- Illes Balears Innovació Tecnològica: Rafael

Burriel Lluna; càrrec, personal d'alta direcció; motiu del

cessament, desistiment de l'empresari, decisió presa en Junta de

Fundadors el dia 29 de juliol del 2003.

Marratxí, 29 de desembre del 2003.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 2621/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

establiments d'allotjament amb resolució de clausura

definitiva. (BOPIB núm. 15 de 24 d'octubre del 2003).

Núm. Expedient: 279/95. Establiment: Apartaments Cala

Estany (Manacor). Multa imposada: 30.060,61 i tancament.

Núm. Expedient: 32/96. Establiment: Complejo Aucanada Club

(Alcúdia). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 33/96. Establiment: Complejo Aucanada Club

(Alcúdia). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 3/97. Establiment: Apartaments Sea Green

(Cala Bona). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 82/97. Establiment: Apartaments Bahía

Palace (Palma). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 120/97. Establiment: Apartaments Sa Punta

de S'Estanyol (Colònia de Sant Pere). Multa imposada:

30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 52/98. Establiment: Granja S'Heretat

(Capdepera). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 57/98. Establiment: Hotel Can Roses (Sóller).

Multa imposada: 30.050,61 i tancament.
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Núm. Expedient: 58/98. Establiment: Hotel rural Can Mundito

(Felanitx). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 59/98. Establiment: Hostal Rocamar (Port de

Sóller). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 75/98. Establiment: Càmping Sa Carrotja

(Manacor). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 94/98. Establiment: Apartaments  Bahía

Palace (Palma). Multa imposada: 90.151,82 i tancament.

Núm. Expedient: 114/98. Establiment: Hotel Bahía Park

(S'Arenal). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 44/99. Establiment: Mariant Park I (S'Illot).

Multa imposada: 60.101,21 i tancament.

Núm. Expedient: 45/99. Establiment: Mariant Park II (S'Illot).

Multa imposada: 60.101,21 i tancament.

Núm. Expedient: 48/99. Establiment: Mariant Park II (S'Illot).

Multa imposada: 60.101,21 i tancament.

Núm. Expedient: 65/99. Establiment: Apartaments El Piano

(Peguera). Multa imposada: 60.101,21 i tancament.

Núm. Expedient: 113/99. Establiment: Apartaments Solaes

(Cala Millor). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 134/99. Establiment: Hotel Capistrano (Cala

Major). Multa imposada: 60.101,21 i tancament.

Núm. Expedient: 4/00. Establiment: Apartaments Mirgay III

(S'Illot). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 152/00. Establiment: Hostal Saboga

(Portocristo). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 156/00. Establiment: Edifici d'apartaments

(Cala Bona). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 157/00. Establiment: Viajes Pandora

Hollidays (Cala Millor). Multa imposada: 30.050,61 i

tancament.

Núm. Expedient: 200/00. Establiment: Finca Son Valls

(Felanitx). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 213/00. Establiment: Bloc d'apartaments

Holudia (Alcúdia). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 215/00. Establiment: Apartaments Los

Pájaros (Cala Millor). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 216/00. Establiment: Hotel rural Sa Pletassa

(Felanitx). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 23/01. Establiment: Finca Son Bleda (Sóller).

Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 58/01. Establiment: Agroturisme Can Gaià

(Felanitx). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 73/01. Establiment: Apartaments La Villa

(Manacor). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 17/02. Establiment: Agroturisme Can Malí

(Alaró). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Núm. Expedient: 40/02. Establiment: Càmping Club San Pedro

(Artà). Multa imposada: 60.000 i tancament.

Núm. Expedient: 48/02. Establiment: Hotel Las Arenas (Can

Pastilla). Multa imposada: 60.000 i tancament.

Palma, 10 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 2624/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a relació

d'hotels afectats per una sentència ferma. (BOPIB núm. 15 de

24 d'octubre del 2003).

Relació d'expedients sancionadors amb resolució de

tancament amb sentència desestimatòria de la Sala Contenciosa

Administrativa:

Núm. Expedient: 188/94. Establiment: Villas La Reserva

(Andratx). Multa imposada: 30.050,61 i tancament. Motiu:

ilAlegal. Recurs contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 192/94. Establiment: Apartaments Cala Pi

Club (Llucmajor). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Motiu: ilAlegal. Recurs contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 291/94. Establiment: Can Alfonso (Sóller).

Multa imposada: 30.050,61 i tancament. Motiu: ilAlegal. Recurs

contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 82/97. Establiment: Apartaments Bahía

Palace (Palma). Multa imposada: 30.050,61 i tancament.

Motiu: ilAlegal. Recurs contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 120/97. Establiment: Apartaments sa Punta de

s'Estanyol (Colònia de Sant Pere). Multa imposada: 30.050,61

i tancament. Motiu: ilAlegal. Recurs contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 57/98. Establiment: Hotel Can Roses (Sóller).

Multa imposada: 30.050,61 i tancament. Motiu: ilAlegal. Recurs

contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 59/98. Establiment: Hostal Rocamar (Port de

Sóller). Multa imposada: 30.050,61 i tancament. Motiu: ilAlegal.

Recurs contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 94/98. Establiment: Apartaments Bahía

Palace (Palma). Multa imposada: 90.151,82 i tancament.

Motiu: ilAlegal. Recurs contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 114/98. Establiment: Hotel Bahía Park

(S'Arenal). Multa imposada: 30.050,61 i tancament. Motiu:

ampliació. Recurs administratiu: desestimat. Recurs contenciós:

desistit.
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Núm. Expedient: 48/99. Establiment: Hotel Mariant II (S'Illot).

Multa imposada: 60.101,21 i tancament. Motiu: ilAlegal.

Recurs administratiu: desestimat. Recurs contenciós:

desestimat.

Núm. Expedient: 65/99. Establiment: Apartaments El Piano

(Peguera). Multa imposada: 60.101,21 i tancament. Motiu:

ilAlegal. Recurs contenciós: estimat parcialment (rebaixa de la

multa, manté tancament).

Núm. Expedient: 113/99. Establiment: Apartaments Solaes

(Cala Millor). Multa imposada: 30.050,61 i tancament. Motiu:

ilAlegal.  Recurs administratiu: desestimat. Recurs contenciós:

desestimat.

Núm. Expedient: 134/99. Establiment: Hotel Capistrano (Cala

Major). Multa imposada: 60.101,21 i tancament. Motiu:

funcions no turístiques. Recurs contenciós: desestimat.

Núm. Expedient: 4/00. Establiment: Apartaments Mirgay III

(S'Illot). Multa imposada: 30.050,61 i tancament. Motiu:

ampliació. Recurs administratiu: desestimat. Recurs contenciós:

desistit.

Palma, 15 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan  Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 2637/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

hospitals militars. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre del 2003).

El procés estatal al qual fa referència la resposta anterior de

la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals

(pregunta RGE núm. 1902/03) és el procés de racionalització

i modernització de la xarxa sanitària militar per adequar la seva

estructura i mitjans a les necessitats actuals de les forces

armades professionals.

Concretament, el procés consisteix en reduir el nombre de

centres hospitalaris militars, doncs, d'acord amb les noves

funcionalitats. L'objectiu és que la xarxa sanitària militar estigui

més orientada a la vessant operativa que a l'assistencial.

En aquest context determinats edificis de l'actual xarxa

sanitària militar han esdevingut innecessaris per a les

necessitats de la defensa i per tant han estat declarats

transferibles mitjançant un procés de desafecció i proposta

d'alienació posterior a les comunitats autònomes que puguin

estar interessades en l'admissió dels immobles.

Per les informacions de què disposa el Govern, s'han

substanciat o estan en període de substanciació operacions

d'alienació onerosa a les respectives comunitats autònomes en

els casos dels hospitals militars de, respectivament, Burgos,

Barcelona, Las Palmas i Sevilla.

Palma, 18 de novembre del 2003.

El director general de Projectes:

José Antonio Rosselló i Rausell.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 2790/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a expedients

sancionadors per la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 17

de 31 d'octubre del 2003).

S'adjunta còpia de la relació d'expedients sancionadors

incoats des de l'1 de gener fins al 15 d'octubre del 2003.

Palma, 15 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan  Flaquer i Riutort.

La còpia esmentada a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 2792/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a

representant d'associacions i organitzacions al Consell

Econòmic i Social de les Illes Balears. (BOPIB núm. 17 de 31

d'octubre del 2003).

L'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,

reguladora del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,

preveu que la designació dels membres del grup III correspon

al Govern balear. Aquest nomenament ha d'anar precedit d'un

tràmit de consultes amb les institucions, entitats i associacions

de rellevància en cada sector.

En compliment del mandat legal es varen seleccionar quatre

entitats rellevants dins l'àmbit de les entitats relacionades  amb

la protecció del medi ambient. Aquestes varen ser el Grup

d'Ornitologia Balear (GOB), l'Institut d'Estudis Ecològics

(INESE), Greenpeace i la Fundació Universitat Empresa.

Les consultes s'efectuaren telefònicament l'horabaixa del dia

17 de juliol del 2003. A aquestes entitats se'ls comunicà el nom

del candidat proposat pel conseller de Medi Ambient, Sr. Lluís

Valcaneras.

El resultat de les consultes efectuades fou el següent:

El Grup d'Ornitologia Balears (GOB), representat pel seu

president, Sr. Macià Blázquez, es va mostrar disconforme  amb

el candidat proposat, va afegir que això és una imposició i tot

seguit va manifestar que "la representació d'aquestes entitats

hauria de correspondre al GOB en la persona del seu president,

ja que així ha estat sempre".

L'Institut d'Estudis Ecològics (INESE), representat pel seu

president Sr. Mateu Picornell, manifestà que per part seva no hi

havia cap impediment per al nomenament. Va afegir que aquest

representant haurà d'actuar com a coordinador de les opinions

de les diferents associacions.

Greenpeace, representada pel seu director executiu Sr. Juan

López de Uralde, no va donar resposta, si bé manifestà que

s'havia convocat una reunió per tal de contestar i que l'endemà
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es podria evacuar la consulta efectuada. Mai no s'ha  rebut la

resposta solAlicitada.

Per últim la Fundació Universitat Empresa, representada pel

seu director, Sr. Miquel Carrió, va indicar que considerava que

era una elecció encertada.

Abans de prendre l'acord del Consell de Govern pel qual es

feia el nomenament, aquest va ser informat de els consultes

evacuades, que obraven a un informe signat pel secretari

general de la conselleria i per la directora general de

Biodiversitat, informe de data 17 de juliol del 2003.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 2927/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ingressos

a les residències de l'IBAS. (BOPIB núm. 18 de 7 de novembre

del 2003).

Atès que la documentació solAlicitada pot afectar dades

relatives a la intimitat de les persones, us comunic que aquesta

informació està a la vostra disposició a la seu de la direcció

gerència de l'IBAS per realitzar les consultes que estimeu

oportunes.

Palma, 11 de desembre del 2003.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 3080/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a formació

ocupacional. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

Les polítiques que durà a terme aquesta conselleria seran les

de colAlaboració i cooperació amb  la Conselleria d'Educació i

Cultura en el marc de les respectives competències. A  més a

més es volen consensuar amb la Conselleria d'Educació i

Cultura les formes d'impulsar l'Institut de les Qualificacions i

el Consell de Formació Professional per tal d'articular aquesta

colAlaboració.

Palma, 29 de desembre del 2003.

El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 3088/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a centre

comercial a cel obert. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del

2003).

La ciutat de Maó ja té un centre comercial obert, que és el

del Camí de ses Vinyes, i tant aquest centre comercial obert,

que ha estat creat pels mateixos comerciants de la zona, com

qualsevol altre municipi comptaran amb el suport de la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a través de les seves

línies d'ajuda.

D'aquestes línies d'ajuda s'han marcat com a prioritat les

infraestructures comercials i les ajudes directes a cada comerç;

amb això volem revitalitzar els entorns físics en els quals

s'ubiquen els centres comercials oberts i els mateixos comerços

que l'integren.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 3187/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

retribucions del denominat complement Illes Balears. (BOPIB

núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

Fins al dia 15 de novembre del 2003 no s'ha pagat cap

quantitat a les UTE adjudicatàries del transport sanitari terrestre

en concepte del complement Illes Balears.

Palma, 25 de novembre del 2003.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

L)

A les preguntes RGE números 3188/03, 3189/03, 3190/03,

3191/03, 3192/03, 3193/03, 3194/03, 3195/03 i 3196/03,

presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i

Soler, relatives a gerent UTE a 1, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19 i 21

de juliol. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

Us informam que en les contestacions a les solAlicituds de

documentació números 1750/03, 1751/03 i 1752/03 que varen

ser trameses s'adjuntaren còpies de les escriptures a la

representació legal de les empreses de transport sanitari de les

Illes Balears.

Palma, 25 de novembre del 2003.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

M)

A les preguntes RGE números 3197/03, 3198/03 i 3199/03,

presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i

Soler, relatives a gerent UTE a 23, 24 i 26 de juliol. (BOPIB

núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

Us informam que la gerent de les UTE en els dades

solAlicitades és la Sra. Dolores Polo Miranda.

Palma, 25 de novembre del 2003.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
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N)

A la pregunta RGE núm. 3291/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a elements que

facin les platges accessibles. (BOPIB núm. 20 de 21 de

novembre del 2003).

La Conselleria de Presidència i Esports té prevista una

aportació econòmica d'uns 60.000 euros, aproximadament, per

fer front a la despesa que generaran els elements per dotar de

serveis d'accessibilitat les platges de les Illes Balears. S'ha de

dir també que s'estan duent a terme negociacions amb empreses

privades per tal que colAlaborin en el finançament d'aquestes

despeses.

La selecció de les platges es farà de manera coordinada amb

la Demarcació de Costes de les Illes Balears, i l'execució de la

dotació dels serveis està previst que comenci dins l'any 2004.

Palma, 15 de desembre del 2003.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 3292/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a ingressos de la

Fundació Balears 21. (BOPIB núm. 20 de 21 de novembre del

2003).

La totalitat d'ingressos són 1.880.189,61 i repartits de la

manera següent:

- Subvencions CAIB, 1.376.661,75 i
- Ingressos, 349.370,44 i
- Altres ingressos, 154.157,42 i

Palma, 1 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 3293/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a ingressos

d'ENTURIB. (BOPIB núm. 20 de 21 de novembre del 2003).

Subvenció nominativa, 12.020.242,09 euros. Transferència

de la Conselleria de Turisme per als diversos capítols generals

d'ENTURIB i per a la inversió immaterial destinada a les

diferents àrees.

Subvenció no nominativa, 1.000.000 d'euros. Transferència

de la Conselleria de Turisme destinada a l'àrea d'IBATUR.

Palma, 15 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 3316/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

expropiacions per la variant de Sant Llorenç. (BOPIB núm. 20

de 21 de novembre del 2003).

Després del tràmit d'informació pública i de les actes

prèvies, es redacta el projecte d'expropiacions de les obres,

habilitant el crèdit necessari per dur-les a terme.

Actualment la variant de Sant Llorenç es troba en tràmit de

contestació d'alAlegacions.

Partint del pressupost inicial que figura en el projecte del

traçat i tenint en compte la Llei 6/1998, de 13 d'abril, de règim

del sòl i valoracions, el projecte d'expropiacions en relació amb

les valoracions es realitza d'acord amb el que indica la secció

quarta del capítol 3 del reglament de la Llei d'expropiació

forçosa.

Palma, 16 de desembre del 2003.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 3317/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

expropiacions per l'autovia Inca-Sa Pobla. (BOPIB núm. 20 de

21 de novembre del 2003).

Després del tràmit d'informació pública i de les actes

prèvies, es redacta el projecte d'expropiacions de les obres,

habilitant el crèdit necessari per dur-les a terme.

Actualment l'autovia Inca-Sa Pobla es troba en informació

pública.

Partint del pressupost inicial que figura en el projecte del

traçat i tenint en compte la Llei 6/1998, de 13 d'abril, de règim

del sòl i valoracions, el projecte d'expropiacions en relació amb

les valoracions es realitza d'acord amb el que indica la secció

quarta del capítol 3 del reglament de la Llei d'expropiació

forçosa.

Palma, 16 de desembre del 2003.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 3318/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

expropiacions per l'autovia S'Arenal-Llucmajor i variant de

Llucmajor. (BOPIB núm. 20 de 21 de novembre del 2003).

Després del tràmit d'informació pública i de les actes

prèvies, es redacta el projecte d'expropiacions de les obres,

habilitant el crèdit necessari per dur-les a terme.
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Actualment la variant de Llucmajor es troba en fase

d'aixecament d'actes prèvies i l'autovia S'Arenal-Llucmajor es

troba en fase de contestació d'alAlegacions.

Partint del pressupost inicial que figura en el projecte del

traçat i tenint en compte la Llei 6/1998, de 13 d'abril, de règim

del sòl i valoracions, el projecte d'expropiacions en relació amb

les valoracions es realitza d'acord amb el que indica la secció

quarta del capítol 3 del reglament de la Llei d'expropiació

forçosa.

Palma, 16 de desembre del 2003.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 3338/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a dies que

ha estat com a presidenta la vicepresidenta. (BOPIB núm. 20

de 21 de novembre del 2003).

Dimecres 17 i dijous 18 de setembre el president ha estat a

BrusselAles.

Dimecres 8 i dijous 9 d'octubre el president ha estat a

BrusselAles.

Dimarts 11, dimecres 12 i dijous 13 de novembre el

president ha estat a Londres.

Palma, 15 de desembre del 2003.

La directora de Gabinet del president:

María Humbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 3339/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

acreditació del fotògraf del  president del Govern. (BOPIB

núm. 20 de 21 de novembre del 2003).

El fotògraf del  Govern de les Illes Balears no hi va estar

acreditat perquè fins a l'últim moment el  president va intentar

assistir-hi, però els compromisos adquirits amb anterioritat ho

van fer, finalment, impossible.

El fotògraf va estar pendent d'aquesta decisió fins al

moment de conèixer que hi aniria el conseller d'Educació i

Cultural. Llavors, quan es van demanar les acreditacions, se'ns

comunicà que era massa tard per donar-les, tenint en compte

que eren molt restringides i s'haurien d'haver demanat molt

abans.

Palma, 15 de desembre del 2003.

La directora de Gabinet del President:

María Humbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 3340/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a absència

del president del Govern al lliurament dels premis Príncipe de

Asturias. (BOPIB núm. 20 de 21 de novembre del 2003).

El president del Govern no ha pogut assistir al lliurament

dels premis Principe de Asturias perquè compromisos adquirits

amb anterioritat li van impedir anar-hi. el president ha fet

l'impossible per poder-ne canviar alguns però no va poder

ésser.

Palma, 15 de desembre del 2003.

La directora de Gabinet del president:

María Humbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 3346/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Pla

director sectorial de carreteres de Mallorca. (BOPIB núm. 21

de 28 de novembre del 2003).

El Govern de les Illes Balears no ha elaborat la modificació

puntual del Pla director sectorial de carreteres ja que com està

previst a la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de

competències als consells insulars en matèria de carreteres i

camins, a l'article 2 apartat a), estableix que la planificació de

la xarxa viària és una atribució dels consells insulars, per la

qual cosa l'esmentada modificació no ha estat elaborada pel

Govern, sinó pel Consell Insular de Mallorca, com correspon

a l'illa de Mallorca.

No obstant això, el Govern de les Illes Balears, juntament

amb el Consell Insular de Mallorca, va colAlaborar amb les

seves assistències tècniques en la redacció de la modificació

puntual del Pla de carreteres.

Palma, 5 de desembre del 2003.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 3431/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a parcelAles de

sòl industrial. (BOPIB núm. 21 de 28 de novembre del 2003).

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Palma, 22 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

Z)

A la pregunta RGE núm. 3432/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a millora

d'equipaments colAlectius. (BOPIB núm. 21 de 28 de novembre

del 2003).
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La quantitat pressupostària destinada a la millora

d'equipaments colAlectius dependrà de les solAlicituds

presentades per les corporacions locals, associacions de

concessionaris de llocs d'establiments colAlectius o societats

concessionàries de mercats municipals. Els fons destinats a

aquesta finalitat estan englobats en les diverses partides

pressupostàries del programa 763A.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 3433/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a formació.

(BOPIB núm. 21 de 28 de novembre del 2003).

Aquesta pregunta considera una línia d'ajudes. En realitat és

una de les finalitats que es pretenen aconseguir amb el

compliment de les diverses línies d'ajudes que configuren el

programa 763A.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AB)

A la pregunta RGE núm. 3434/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajut per

suprimir barreres arquitectòniques. (BOPIB núm. 21 de 28 de

novembre del 2003).

Les quantitats pressupostàries previstes destinades a la

finalitat objecte d'aquesta pregunta dependran de les solAlicituds

presentades i dels possibles convenis que siguin signats amb

entitats per a aquesta finalitat.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AC)

A la pregunta RGE núm. 3435/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajut per

iniciar el procés de reducció en la reutilització de plàstics i

d'altres productes perjudicials al comerç. (BOPIB núm. 21 de

28 de novembre del 2003).

Les quantitats pressupostàries previstes destinades a la

finalitat objecte d'aquesta pregunta dependran de les solAlicituds

presentades i dels possibles convenis que siguin signats amb

entitats per a aquesta finalitat.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AD)

A la pregunta RGE núm. 3436/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajut recerca

d'un millor servei. (BOPIB núm. 21 de 28 de novembre del

2003).

El que aquesta pregunta considera una línia d'ajuda en

realitat és una de les finalitats que es pretenen aconseguir amb

el compliment de els diverses línies d'ajudes que configuren el

programa 763A.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 3438/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a indústria i

medi ambient. (BOPIB núm. 21 de 28 de novembre del 2003).

En el Projecte de llei de pressuposts de la comunitat

autònoma per al 2004, al subprograma 723A que gestiona la

Direcció General de Promoció Industrial, el pressupost es

realitza diferenciant únicament en base a:

- Si es tracta de PIME o associacions i entitats sense ànim de

lucre.

- Si les accions a desenvolupar pertanyen a municipis Objectiu

2 o no.

Tot això es fa amb l'objectiu de flexibilitzar els programes

d'actuació, de tal manera que les mateixes es puguin ajustar a

les necessitats reals dels nostres sectors econòmics.

Naturalment, a les corresponents convocatòries d'ajuda

s'estableixen les activitats que puguin ser objecte de suport,

com serien innovació tecnològica, promoció comercial,

modernització de  l'estructura productiva, qualitat, creació

d'empreses...

En base a això i en funció de la conjuntura econòmica, les

empreses plantejaran els seus projectes de tal manera que si,

per exemple, en aquest exercici concret és prioritari actualitzar

les inversions de capital físic, es presentaran més projectes

d'innovació o de modernització tecnològica.

D'aquesta manera, encara que sempre amb  l'orientació de

la direcció general, les polítiques de suport s'ajustaran al màxim

a la demanda dels nostres sectors.

En conseqüència no pertoca mesurar en aquests moments la

quantitat que s'imputarà a les actuacions industrials en matèria

de medi ambient que es duguin a terme durant l'exercici 2004.

Palma, 2 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AF)
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A la pregunta RGE núm. 3439/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a centres

tecnològics. (BOPIB núm. 21 de 28 de novembre del 2003).

El projecte de pressuposts de la Direcció General de

Promoció Industrial per a l'any 2004 preveu diversos

programes d'actuació que tindran el suport econòmic que

específicament regularan les convocatòries que es  publicaran

el mes de gener de 2004.

De totes maneres, i amb la finalitat de dotar els programes

esmentats d'una gran flexibilitat, el plantejament econòmic es

fa d'una forma global, és a dir, els recursos s'han d'adjudicar en

funció de les propostes d'actuació que presentin els nostres

sectors econòmics.

Únicament s'estableix una diferenciació de partides quan el

beneficiari és una empresa o és una associació o una entitat

sense finalitat de lucre.

Això no obstant, agrupant per línies, la imputació és la

següent:

Empreses

Programa de promoció industrial: Qualitat, promoció

comercial, investigació, desenvolupament i innovació,

modernització de l'estructura productiva, creació d'empreses

industrials i autoocupació, trasllat d'empreses a sòl qualificat

per a ús industrial i microempreses. Imputació: 2.372.831

euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, disseny.

Imputació: 794.761 euros.

Associacions

Programa de promoció industrial: Centres tecnològics,

disseny, promoció comercial. Imputació: 2.482.597 euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, societat de la

informació, disseny, innovació de processos. Imputació:

599.557 euros.

En conseqüència, la quantitat a destinar al  programa de

centres tecnològics es contemplaria dins el programa de

promoció industrial d'associacions, amb una dotació global de

2.482.597 euros.

Palma, 22 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AG)

A la pregunta RGE núm. 3440/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a

modernització i renovació de la infraestructura productiva.

(BOPIB núm. 21 de 28 de novembre del 2003).

El projecte de pressuposts de la Direcció General de

Promoció Industrial per a l'any 2004 preveu diversos

programes d'actuació que tindran el suport econòmic que

específicament regularan les convocatòries que es  publicaran

el mes de gener de 2004.

De totes maneres, i amb la finalitat de dotar els programes

esmentats d'una gran flexibilitat, el plantejament econòmic es

fa d'una forma global, és a dir, els recursos s'han d'adjudicar en

funció de les propostes d'actuació que presentin els nostres

sectors econòmics.

Únicament s'estableix una diferenciació de partides quan el

beneficiari és una empresa o és una associació o una entitat

sense finalitat de lucre.

Això no obstant, agrupant per línies, la imputació és la

següent:

Empreses

Programa de promoció industrial: Qualitat, promoció

comercial, investigació, desenvolupament i innovació,

modernització de l'estructura productiva, creació d'empreses

industrials i autoocupació, trasllat d'empreses a sòl qualificat

per a ús industrial i microempreses. Imputació: 2.372.831

euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, disseny.

Imputació: 794.761 euros.

Associacions

Programa de promoció industrial: Centres tecnològics,

disseny, promoció comercial. Imputació: 2.482.597 euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, societat de la

informació, disseny, innovació de processos. Imputació:

599.557 euros.

En conseqüència, la quantitat a destinar al  programa de

modernització i renovació de la infraestructura productiva es

contemplaria dins el programa de promoció industrial

d'empreses, amb una dotació global de 2.373.831 euros.

Palma, 22 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AH)

A la pregunta RGE núm. 3441/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estudis,

projectes i xarxes de cooperació. (BOPIB núm. 21 de 28 de

novembre del 2003).

El projecte de pressuposts de la Direcció General de

Promoció Industrial per a l'any 2004 preveu diversos programes

d'actuació que tindran el suport econòmic que específicament

regularan les convocatòries que es  publicaran el mes de gener

de 2004.

De totes maneres, i amb la finalitat de dotar els programes

esmentats d'una gran flexibilitat, el plantejament econòmic es

fa d'una forma global, és a dir, els recursos s'han d'adjudicar en

funció de les propostes d'actuació que presentin els nostres

sectors econòmics.

Únicament s'estableix una diferenciació de partides quan el

beneficiari és una empresa o és una associació o una entitat

sense finalitat de lucre.

Això no obstant, agrupant per línies, la imputació és la

següent:
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Empreses

Programa de promoció industrial: Qualitat, promoció

comercial, investigació, desenvolupament i innovació,

modernització de l'estructura productiva, creació d'empreses

industrials i autoocupació, trasllat d'empreses a sòl qualificat

per a ús industrial i microempreses. Imputació: 2.372.831

euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, disseny.

Imputació: 794.761 euros.

Associacions

Programa de promoció industrial: Centres tecnològics,

disseny, promoció comercial. Imputació: 2.482.597 euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, societat de la

informació, disseny, innovació de processos. Imputació:

599.557 euros.

En conseqüència, la quantitat a destinar al  programa

d'estudis, projectes i xarxes de cooperació es contemplaria dins

el Pla PIME, tant empreses com associacions, amb una dotació

global d'1.394.318 euros.

Palma, 22 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AI)

A la pregunta RGE núm. 3442/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a innovació de

processos. (BOPIB núm. 21 de 28 de novembre del 2003).

El projecte de pressuposts de la Direcció General de

Promoció Industrial per a l'any 2004 preveu diversos

programes d'actuació que tindran el suport econòmic que

específicament regularan les convocatòries que es  publicaran

el mes de gener de 2004.

De totes maneres, i amb la finalitat de dotar els programes

esmentats d'una gran flexibilitat, el plantejament econòmic es

fa d'una forma global, és a dir, els recursos s'han d'adjudicar en

funció de les propostes d'actuació que presentin els nostres

sectors econòmics.

Únicament s'estableix una diferenciació de partides quan el

beneficiari és una empresa o és una associació o una entitat

sense finalitat de lucre.

Això no obstant, agrupant per línies, la imputació és la

següent:

Empreses

Programa de promoció industrial: Qualitat, promoció

comercial, investigació, desenvolupament i innovació,

modernització de l'estructura productiva, creació d'empreses

industrials i autoocupació, trasllat d'empreses a sòl qualificat

per a ús industrial i microempreses. Imputació: 2.372.831

euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, disseny.

Imputació: 794.761 euros.

Associacions

Programa de promoció industrial: Centres tecnològics,

disseny, promoció comercial. Imputació: 2.482.597 euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, societat de la

informació, disseny, innovació de processos. Imputació:

599.557 euros.

En conseqüència, la quantitat a destinar al  programa

d'innovació de processos es contemplaria dins el Pla PIME a

associacions, amb una dotació global de 599.557 euros.

Palma, 22 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AJ)

A la pregunta RGE núm. 3443/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a incorporació

de l'empresa a la societat de la informació. (BOPIB núm. 21

de 28 de novembre del 2003).

El projecte de pressuposts de la Direcció General de

Promoció Industrial per a l'any 2004 preveu diversos programes

d'actuació que tindran el suport econòmic que específicament

regularan les convocatòries que es  publicaran el mes de gener

de 2004.

De totes maneres, i amb la finalitat de dotar els programes

esmentats d'una gran flexibilitat, el plantejament econòmic es

fa d'una forma global, és a dir, els recursos s'han d'adjudicar en

funció de les propostes d'actuació que presentin els nostres

sectors econòmics.

Únicament s'estableix una diferenciació de partides quan el

beneficiari és una empresa o és una associació o una entitat

sense finalitat de lucre.

Això no obstant, agrupant per línies, la imputació és la

següent:

Empreses

Programa de promoció industrial: Qualitat, promoció

comercial, investigació, desenvolupament i innovació,

modernització de l'estructura productiva, creació d'empreses

industrials i autoocupació, trasllat d'empreses a sòl qualificat

per a ús industrial i microempreses. Imputació: 2.372.831

euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, disseny.

Imputació: 794.761 euros.

Associacions

Programa de promoció industrial: Centres tecnològics,

disseny, promoció comercial. Imputació: 2.482.597 euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, societat de la

informació, disseny, innovació de processos. Imputació:

599.557 euros.

En conseqüència, la quantitat a destinar al  programa

d'incorporació de l'empresa a la societat de la informació es

contemplaria dins el Pla PIME a associacions, amb una dotació

global de 599.557 euros.

Palma, 22 de desembre del 2003.
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El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AK)

A la pregunta RGE núm. 3444/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a programa de

qualitat. (BOPIB núm. 21 de 28 de novembre del 2003).

El projecte de pressuposts de la Direcció General de

Promoció Industrial per a l'any 2004 preveu diversos

programes d'actuació que tindran el suport econòmic que

específicament regularan les convocatòries que es  publicaran

el mes de gener de 2004.

De totes maneres, i amb la finalitat de dotar els programes

esmentats d'una gran flexibilitat, el plantejament econòmic es

fa d'una forma global, és a dir, els recursos s'han d'adjudicar en

funció de les propostes d'actuació que presentin els nostres

sectors econòmics.

Únicament s'estableix una diferenciació de partides quan el

beneficiari és una empresa o és una associació o una entitat

sense finalitat de lucre.

Això no obstant, agrupant per línies, la imputació és la

següent:

Empreses

Programa de promoció industrial: Qualitat, promoció

comercial, investigació, desenvolupament i innovació,

modernització de l'estructura productiva, creació d'empreses

industrials i autoocupació, trasllat d'empreses a sòl qualificat

per a ús industrial i microempreses. Imputació: 2.372.831

euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, disseny.

Imputació: 794.761 euros.

Associacions

Programa de promoció industrial: Centres tecnològics,

disseny, promoció comercial. Imputació: 2.482.597 euros.

Pla PIME: Xarxes de cooperació, qualitat, societat de la

informació, disseny, innovació de processos. Imputació:

599.557 euros.

En conseqüència, la quantitat a destinar al  programa de

qualitat es contemplaria a qualsevol dels programes abans

esmentats.

Palma, 22 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AL)

A la pregunta RGE núm. 4299/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a Bahía

Park. (BOPIB núm. 22 de 5 de desembre del 2003).

La Conselleria de Turisme està a l'espera de l'informe

jurídic que determini quin és l'estat real d'aquesta situació.

Palma, 30 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AM)

A la pregunta RGE núm. 4300/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a decisions

judicials que afecten l'hotel Bahía Park. (BOPIB núm. 22 de

5 de desembre del 2003).

La Conselleria de Turisme es mostra respectuosa amb les

decisions judicials i actuarà d'acord amb la legislació vigent en

matèria turística i els procediments establerts a l'efecte.

Palma, 22 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AN)

A la pregunta RGE núm. 4302/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a reunions amb la

propietat de l'hotel Bahía Park. (BOPIB núm. 22 de 5 de

desembre del 2003).

El Govern balear ha mantingut una sèrie de reunions amb la

propietat de l'hotel, amb la participació del director general

d'Ordenació Turística, amb l'objectiu de trobar una solució.

Palma, 30 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AO)

A la pregunta RGE núm. 4303/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a insercions

publicitàries i publireportatges. (BOPIB núm. 22 de 5 de

desembre del 2003).

S'adjunta relació d'insercions publicitàries i publireportatges

acordats l'1 de juliol de l'any 2003 en revistes especialitzades

en turisme, nacionals i estrangeres, i catàlegs de TT.OO.

Palma, 29 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AP)

A la pregunta RGE núm. 4306/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a pla de

remodelació de la platja de Palma. (BOPIB núm. 22 de 5 de

desembre del 2003).
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La delimitació de l'àrea d'intercanvi és la contemplada al

Pla territorial de Mallorca.

Palma, 23 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AQ)

A les preguntes RGE números 4307/03 i 4308/03,

presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir,

relatives a retirada del cas Bitel i iniciativa de la retirada del

cas Bitel, respectivament. (BOPIB núm. 22 de 5 de desembre

del 2003).

Cal informar que la decisió del Govern de les Illes Balears

d'apartar-se del "cas Bitel" esmentat obeeix a una línia

d'actuació política d'aquest govern, que considera que no ha de

personar-se en els procediments judicials que no tenguin per

objecte la defensa de l'interès general.

Palma, 12 de desembre del 2003.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

AR)

A la pregunta RGE núm. 4346/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a obertura

del Bahía Park. (BOPIB núm. 22 de 5 de desembre del 2003).

La Conselleria de Turisme està pendent d'un informe jurídic

per determinar quin ha de ser el procediment a seguir en aquest

expedient, així com en d'altres que es troben en una situació

similar.

Palma, 30 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AS)

A la pregunta RGE núm. 4347/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a evitar

clausura definitiva del Bahía Park. (BOPIB núm. 22 de 5 de

desembre del 2003).

No s'ha plantejat per part dels representants de l'empresa

HOPI SA o del Bahía Park cap sistema per evitar el tancament

definitiu de l'hotel Bahía Park.

Palma, 30 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AT)

A la pregunta RGE núm. 4348/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a entrevistes

amb representants d'HOPI o del Bahía Park. (BOPIB núm. 22

de 5 de desembre del 2003).

S'han entrevistat amb el director general d'Ordenació i

Planificació Turística.

Palma, 30 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AU)

A la pregunta RGE núm. 4349/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a  visites a

representants d'HOPI  SA o del Bahía Park. (BOPIB núm. 22

de 5 de desembre del 2003).

Si la pregunta va adreçada al conseller de Turisme, no ha

visitat la Conselleria de Turisme cap representant de l'empresa

HOPI ni de l'hotel Bahía Park interessant-se en la sanció de

clausura definitiva de l'hotel Bahía Park.

Palma, 30 de desembre del 2003.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AV)

A la pregunta RGE núm. 4406/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a realització

del port esportiu de Portocristo. (BOPIB núm. 23 de 12 de

desembre del 2003).

El tècnic responsable de la tramitació d'informes tècnics

relatius a concessions i autoritzacions de ports i instalAlacions

de gestió indirecta informa que en els arxius del negociat de la

Direcció General de Ports no consta cap projecte d'ampliació

del  port esportiu de Portocristo, ni s'ha formulat cap petició per

ampliar l'esmentat port.

Palma, 23 de desembre del 2003.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

AX)

A la pregunta RGE núm. 4407/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a finançació

del port esportiu de Portocristo. (BOPIB núm. 23 de 12 de

desembre del 2003).

El tècnic responsable de la tramitació d'informes tècnics

relatius a concessions i autoritzacions de ports i instalAlacions

de gestió indirecta informa que en els arxius del negociat de la

Direcció General de Ports no consta cap projecte d'ampliació

del  port esportiu de Portocristo, ni s'ha formulat cap petició per

ampliar l'esmentat port.

Palma, 23 de desembre del 2003.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.
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Ordre de Publicació

AY)

A la pregunta RGE núm. 4415/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

circumvalAlació de la carretera de Llucmajor. (BOPIB núm. 23

de 12 de desembre del 2003).

S'adjunta còpia de la relació de propietaris amb la superfície

a expropiar que figura al projecte de construcció de l'obra

"Variant de Llucmajor, entre el PK 2,900 de la carretera PM-

602 i el PK 28,500 de la carretera C-717".

S'indica així mateix que es troba en fase de redacció el

projecte d'expropiacions.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El cap del departament d'Obres Públiques:

José Morell i Fernández.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AZ)

A la pregunta RGE núm. 4416/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

prolongació de la PM-27 autopista central. (BOPIB núm. 23

de 12 de desembre del 2003).

S'adjunta còpia de la relació de propietaris amb la superfície

a expropiar que figura al projecte de construcció de l'obra

"Prolongació de la PM-27, autopista central, tram III. Supressió

de la travessia d'Inca".

S'indica així mateix que es troba en fase de redacció el

projecte d'expropiacions.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El cap del departament d'Obres Públiques:

José Morell i Fernández.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BA)

A la pregunta RGE núm. 4418/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

desdoblament de la carretera C-713. (BOPIB núm. 23 de 12

de desembre del 2003).

S'adjunta còpia de la relació de propietaris amb la superfície

a expropiar que figura al projecte de traçat de l'obra de

desdoblament de la carretera C-713, tram Inca-Sa Pobla,

autovia Inca-Sa Pobla.

S'indica així mateix que es troba en fase de redacció el

projecte d'expropiacions.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El cap del departament d'Obres Públiques:

José Morell i Fernández.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BB)

A la pregunta RGE núm. 4419/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a tercer

carril de l'autopista d'Inca, tram via de cintura-segon cinturó.

(BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

S'adjunta còpia de la relació de propietaris amb la superfície

a expropiar que figura al projecte de traçat del "Tercer carril

autopista d'Inca, tram via de cintura-segon cinturó".

S'indica així mateix que es troba en fase de redacció el

projecte d'expropiacions.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El cap del departament d'Obres Públiques:

José Morell i Fernández.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BC)

A la pregunta RGE núm. 4420/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

desdoblament de la carretera C-715. (BOPIB núm. 23 de 12 de

desembre del 2003).

S'adjunta còpia de la relació de propietaris amb la superfície

a expropiar que figura al projecte de construcció de les obres

que figuren a l'assumpte.

S'indica així mateix que es troba en fase de redacció el

projecte d'expropiacions.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El cap del departament d'Obres Públiques:

José Morell i Fernández.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BD)

A la pregunta RGE núm. 4421/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a variant

nova de Manacor i de Sant Llorenç. (BOPIB núm. 23 de 12 de

desembre del 2003).

S'adjunta còpia de la relació de propietaris amb la superfície

a expropiar que figura al projecte de traçat de l'obra "Variant

nord de Manacor i variant de Sant Llorenç".
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S'indica així mateix que es troba en fase de redacció el

projecte d'expropiacions.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El cap del departament d'Obres Públiques:

José Morell i Fernández.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Manteniment de les interpel.lacions RGE núm. 3289/03,

3366/03 i 4448/03 per al proper període de sessions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

14 de gener del 2004, atès l'escrit RGE núm. 4703/03, presentat

pel Grup Parlamentari Socialista, i d'acord amb el que disposa

l'article 151.3 del Reglament de la Cambra, acordà d'atendre la

petició formulada. En conseqüència, les interpelAlacions que es

relacionen a continuació, totes elles del Grup Parlamentari

Socialista, es mantenen per al proper període de sessions:

- RGE núm. 3289/03, relativa a centre cultural Costa Nord

(BOPIB núm. 20, de 21 de novembre del 2003).

- RGE núm. 3366/03, relativa a precarietat i eventualitat del

mercat laboral a les Illes Balears (BOPIB núm. 21, de 28 de

novembre del 2003).

- RGE núm. 4448/03, relativa a política general en matèria

esportiva (BOPIB núm. 23, de 12 de desembre del 2003).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 14 de gener del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la interpelAlació RGE núm. 3429/03.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 14 de gener del 2004, es retirà la interpel.lació de

referència, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a funcionament de l'Hospital de Manacor i publicada al BOPIB

núm. 21, de 28 de novembre del 2003.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 14 de gener del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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