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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 362/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a finançament autonòmic de les Illes

Balears. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 424/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política de protecció d'espais naturals

del Govern de les Illes Balears. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 425/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política laboral de les Illes Balears.

(Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

Palma, a 4 de febrer 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 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 el finançament autonòmic de les Illes

Balears.

Segons un estudi de FUNCAS, les Illes Balears són la

comunitat autònoma que presenta el major dèficit fiscal relatiu

amb l'Estat. A la vegada, les Illes Balears són la comunitat amb

menor despesa pública per càpita. El propi Govern ha

reconegut un dèficit de finançament en competències tan

importants com educació i sanitat.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista interpelAla el Govern en relació amb les actuacions

necessàries per reduir l'excessiu dèficit fiscal amb l'Estat i

millorar el finançament autonòmic de les Illes Balears.

Palma, a 26 de gener del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

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 Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern

de les Illes Balears, sobre la política de protecció d'espais

naturals del Govern de les Illes Balears.

La reducció de la superfície dels espais naturals protegits

perpetrada amb la llei d'acompanyament pressupostària,

l'anunci de noves figures de protecció i l'exigència de la Unió

Europea de política 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.

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

El portaveu:

Miquel Rosselló del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern

de les Illes Balears, sobre la política laboral de les Illes Balears.

L'existència d'un mercat laboral precari, la necessitat de

protegir la figura dels fixos-discontinus, la importància de

mantenir una activa vigilància sobre la salut i la sinistralitat

laboral, la importància de polítiques actives d'ocupació i

d'inserció laboral fan necessari interpelAlar el Govern de les

Illes Balears sobre la seva política laboral.

Palma, a 29 de gener del 2004.

El portaveu:

Miquel Rosselló del Rosal.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 365/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a la Comissió Permanent d'Eivissa i Formentera de la

Cambra de Comerç. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 438/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a viatge a Nova York. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

Palma, a 4 de febrer 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, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista ha

tengut coneixement d'uns problemes interns en la Comissió

Permanent d'Eivissa i Formentera de la Cambra de Comerç.

Segons les informacions, un membre de l'esmentada Comissió

Permanent hauria solAlicitat l'emparament de la Conselleria de
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Comerç, Indústria i Energia, com a institució tutelar de les

cambres de comerç.

Quines actuacions ha realitzat el conseller de Comerç,

Indústria i Energia per comprovar els fets denunciats i

assegurar un correcte funcionament de la Cambra de Comerç

a Eivissa i Formentera?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

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 Comerç, Indústria i

Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Membres del Govern i del CDEIB varen realitzar,

recentment, un viatge a Nova York:

- quins eren els objectius d'aquest viatge?

- Quins resultats s'han obtingut?

- Quines persones viatjaren?

- Quin ha estat el cost econòmic total d'aquest viatge?

Palma, a 29 de gener del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 499/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a televisió autonòmica. (Mesa de 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 500/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a desprotecció de zones LIC i ZEPA a Campos.

(Mesa de 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 501/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia

Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Majórica. (Mesa de 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 518/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i

Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a catàleg de

riscs i recursos. (Mesa de 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 519/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i

Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per

eliminar el mal de la llengua blava. (Mesa de 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 520/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a accions de promoció a FITUR. (Mesa de 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 521/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i

Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a posada en marxa del "bono-guarderia". (Mesa de 4

de febrer del 2004).

RGE núm. 522/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i

Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat de

fecundació "in vitro" a l'hospital Son Dureta. (Mesa de 4 de

febrer del 2004).

RGE núm. 523/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de

l'atur a les Illes Balears des de la finalització de la temporada

turística. (Mesa de 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 526/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc

Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a promoció d'habitatges. (Mesa de 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 527/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reducció del Parc Natural de l'Albufera. (Mesa de 4 de febrer

del 2004).

RGE núm. 528/04, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i

Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

d'obligacions de servei públic. (Mesa de 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 534/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i

Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directora

d'RTV. (Mesa de 4 de febrer del 2004).

Palma, a 4 de febrer 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, el diputat

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el Govern que actua correctament per crear un canal

de televisió autonòmica que sigui percebut com un mitjà de

comunicació veraç, objectiu i independent?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

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
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sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té intenció el Govern de reduir les àrees delimitades com

a zones LIC i ZEPA al municipi de Campos a fi de fer possible

la construcció d'un equipament sanitari?

Palma, a 2 de febrer 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 oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre el Govern per evitar la

reducció de plantilla de la fàbrica Majórica?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té la Conselleria d'Interior en relació amb

la realització del Catàleg de riscs i recursos previst a la Llei

2/1998, d'ordenació d'emergències?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures porta a terme la Conselleria d'Agricultura

i Pesca per eliminar l'anomenat "mal de la llengua blava"?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Josep Mayans i Serra.

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.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de les accions de

promoció de les Illes Balears realitzades durant la fira turística

de Madrid (FITUR)?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria de Presidència i Esports

en relació amb la posada en marxa de l'anomenat "bono-

guarderia"?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines millores suposarà per als ciutadans de les Illes

Balears la posada en funcionament d'una unitat de fecundació

in vitro a l'hospital de Son Dureta?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Munar i Cardell.

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.

Quina ha estat l'evolució de l'atur a les Illes Balears des de

l'acabament de la temporada turística del 2003 fins avui?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.



BOPIB núm. 28 -  6 de febrer del 2004 773

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.

Quines mesures pensa adoptar el Govern per aconseguir que

el sòl de titularitat pública es dediqui a la promoció d'habitatges

accessibles?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Francesc Quetglas i Rosanes.

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 són les causes i els criteris que han conduït, una

vegada més, al Govern de les Illes Balears a reduir l'extensió

d'un altre parc natural, en aquest cas del de l'Albufera?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està d'acord el Govern que l'Estat subvencioni

econòmicament la declaració d'obligacions del servei públic del

transport aeri entre illes?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Considera el Govern de les Illes Balears que una persona

que fa set faltes d'ortografia en nou línies és la més adequada

per dirigir la Ràdio Televisió Autonòmica?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 385/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a ensenyament infantil 0-3 anys, a contestar davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de

febrer del 2004).

RGE núm. 391/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció

de l'hospital de Formentera, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 392/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a patologies

que hi haurà a l'hospital de Formentera, a contestar davant la

Comissió no permanent de Salut. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 393/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfan de

l'hospital de Formentera, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 394/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda als

sectors afectats per l'apagada del mes de juliol, a contestar

davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de dia 4 de

febrer del 2004).

RGE núm. 395/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i

Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de

viabilitat de la "targeta verda", a contestar davant la Comissió

de Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 396/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reunions amb empresaris, a contestar davant la Comissió de

Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 397/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reunions amb sindicats, a contestar davant la Comissió de

Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 398/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i

Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de

viabilitat de la "marca ecològica", a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 399/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

aportacions bancàries, a contestar davant la Comissió de

Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 400/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a projectes amb ingressos de la "targeta verda", a contestar
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davant la Comissió de Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 401/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a drets als quals dóna dret la "targeta verda", a contestar

davant la Comissió de Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 402/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

creació d'una taxa, a contestar davant la Comissió de Turisme.

(Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 403/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a compensació a empreses colAlaboradores, a contestar davant

la Comissió de Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 404/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

preu de la "targeta verda", a contestar davant la Comissió de

Turisme. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 405/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i

Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió

d'ingressos de la venda de la "targeta verda" i els "productes

ecològics", a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa

de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 406/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

prioritat del camp de polo de Campos, a contestar davant la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de dia

4 de febrer del 2004).

RGE núm. 407/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

exhibició automobilística, a contestar davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de dia 4 de febrer

del 2004).

RGE núm. 408/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

la Copa Amèrica, a contestar davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 409/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

patrocini de l'equip ciclista, a contestar davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de dia 4 de febrer

del 2004).

RGE núm. 414/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a suport als alumnes sords de l'illa de Menorca, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 415/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a atenció primerenca a Menorca, a contestar davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de

febrer del 2004).

RGE núm. 416/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a jornades de participació del professorat, a contestar

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de

dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 417/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a integració de l'alumnat immigrant, a contestar

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de

dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 418/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a absentisme escolar, a contestar davant la Comissió

de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 419/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a programes d'intervenció socioeducativa, a contestar

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de

dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 420/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a projectes d'intervenció educativa, a contestar davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de

febrer del 2004).

RGE núm. 426/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a homologació del nivell C de català, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 427/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a consultes als pares d'alumnes sobre

ensenyament del català, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 428/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a consultes als pares sobre qüestions

pedagògiques, a contestar davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 429/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a llengua de les comunicacions entre els

centres escolars i les famílies, a contestar davant la Comissió

de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 430/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a funcions de l'Institut Balear d'Infraestructures

i Serveis Educatius i Culturals, a contestar davant la Comissió

de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).
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RGE núm. 431/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a manca de pluralitat política al Consell

d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 4 de febrer del

2004).

RGE núm. 432/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a manca de representants de la comunitat

educativa al Consell d'Administració de l'Institut Balear

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, a contestar

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de

dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 433/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a finançament de l'Institut Balear

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, a contestar

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de

dia 4 de febrer del 2004).

RGE núm. 434/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a política de personal de l'Institut Balear

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, a contestar

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de

dia 4 de febrer del 2004).

Palma, a 4 de febrer 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, 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.

Quins criteris pensa seguir la Conselleria d'Educació i

Cultura en l'ordenació de l'ensenyament infantil de 0-3 anys?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quan considera la Consellera de Salut i Consum que

començarà a construir-se l'hospital de Formentera i quin és el

cost total previst per la seva construcció?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines patologies es podran ingressar als llits prevists i

quina serà la cartera de serveis de l'hospital de Formentera?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines actuacions es duran al quiròfan que tindrà el centre

de Formentera?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

L'hospital de Formentera, estarà obert les 24 hores i en

funcionament, incloent-hi el laboratori i els Rx?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Amb quins estudis de viabilitat compta el Govern de les

Illes Balears que li permetin afirmar que els ingressos per la

venda d'una "targeta verda" a turistes i residents seran

suficients per finançar projectes mediambientals?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Quines reunions ha tingut el conseller de Turisme o

qualsevol membre del Govern de les Illes Balears amb

empresaris hotelers, especificant amb quins i data i hora, per

organitzar la "targeta verda", "productes ecològics" i la

Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes

Balears?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Quines reunions ha tingut el conseller de Turisme o

qualsevol membre del Govern de les Illes Balears amb

sindicats, indicant amb quins i data i hora, per organitzar la

"targeta verda", "productes ecològics" i la Fundació per al

Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Amb quins estudis de viabilitat compta el Govern de les

Illes Balears que li permetin afirmar que els ingressos per la

venda de productes d'una nova "marca ecològica" a turistes

residents seran  suficients per finançar projectes

mediambientals?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

S'ha demanat per part del conseller de Turisme o qualsevol

altre membre del Govern a les entitats bancàries de les Illes

Balears una aportació "voluntària" d'aproximadament 240.000

euros per a la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de

les Illes Balears o finalitat similar?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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 la Comissió de

Turisme.

Quins projectes mediambientals es pensen dur a terme amb

els ingressos de la targeta verda?

Palma, a 27 de gener del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

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

Palma, a 27 de gener del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Tenint en compte que la "targeta verda" facultarà l'accés a

les finques públiques de les Illes Balears, té previst el conseller

de Turisme la creació d'una taxa al respecte?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Obtendran qualque compensació les empreses que

colAlaborin amb la Fundació per al Desenvolupament

Sostenible de les Illes Balears?

Palma, a 27 de gener del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

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 la Comissió de

Turisme.

És cert que el preu de la targeta verda serà diferent segons

sigui utilitzada per un resident o per un no resident?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Turisme.

Quina previsió d'ingressos té el Govern de les Illes Balears

com a resultat de la venda de la "targeta verda" i els "productes

ecològics"?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Considera la consellera de Presidència que és prioritària la

construcció d'un camp de polo a Campos?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quins contractes ha fet el Govern de les Illes Balears

perquè s'organitzi una exhibició del conductor de "Fórmula 1"

Michael Schumacher a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quin és el motiu que explica l'exclusió de Ciutat com a

possible seu de la Copa Amèrica?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

En quina situació es troba el possible patrocini d'un equip

ciclista professional per part del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Educació i

Cultura a fi de donar suport als alumnes sords de l'illa de

Menorca?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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, 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.

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria

d'Educació i Cultura respecte a l'atenció primerenca a

Menorca?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

W)

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.

Quines jornades de participació del professorat pensa dur

a terme la Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Pensa mantenir la Conselleria d'Educació i Cultura els ajuts

destinats a les administracions locals per dur a terme actuacions

socioeducatives per facilitar la integració de l'alumnat

immigrant i les seves famílies?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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, 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.

Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Educació

respecte de la problemàtica de l'absentisme escolar?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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, 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 respecte dels programes d'intervenció socioeducativa

per a alumnes amb risc d'exclusió escolar?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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, el diputat
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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 respecte dels projectes d'intervenció educativa?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 oral davant comissió.

Es basa la conselleria en algun estudi sobre els nivells de

coneixement de català dels alumnes que acaben la secundària

per proposar la seva homologació amb el nivell C de català?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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 oral davant comissió.

Com pensa dur a terme les consultes als pares dels centres

que pretenguin incrementar la utilització del català com a

llengua vehicular?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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 oral davant comissió.

Té intenció la conselleria d'efectuar "referèndums" o

"consultes" sobre algun altre aspecte pedagògic o metodològic

de l'ensenyament dels seus fills, a més de la llengua vehicular

de l'ensenyament?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 oral davant comissió.

Creu que afavoreix la integració de les famílies d'origen

peninsular rebre les comunicacions del centre en una llengua

diferent a la que el centre té com a llengua habitual?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

A quin tipus d'activitats es refereix el Decret de creació de

l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals quan parla de "serveis necessaris per prestar de

manera correcta i completa el servei públic educatiu" i de

"foment i producció de la cultura"?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins criteris s'han seguit per excloure la presència de

representants dels diferents grups polítics al Consell

d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Quins criteris s'han seguit per excloure la presència de

representants de la comunitat educativa al Consell

d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins seran els "ingressos que puguin obtenir de la

prestació de serveis" a què es refereix el Decret de creació de

l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins criteris seguirà la política de personal de l'Institut

Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals?

Palma, a 29 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 444/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a descompte de les tarifes marítimes i aèries. (Mesa de

4 de febrer del 2004).

RGE núm. 445/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a l'impost de transmissions patrimonials i actes

jurídics documentats per a l'adquisició d'habitatges usats.

(Mesa de 4 de febrer del 2004).

Palma, a 4 de febrer 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

La declaració d’obligació de servei públic limitada als vols

interinsulars ha posat en evidència que no havent-hi

finançament estatal, la declaració ha frustrat les esperances dels

ciutadans afectats, de manera especial a Menorca, Eivissa i

Formentera.

El descens del preu dels bitllets ha estat insuficient: encara

tenim tarifes massa elevades en comparació a altres

destinacions peninsulars i europees.

És necessari, per tant, que la declaració de servei públic es

contempli amb un increment del descompte per als passatgers

residents a les Illes Balears, que abarateixi les tarifes i al mateix

temps impliqui les finances de l’Estat en la resolució del

problema del transport aeri a les Illes Balears, mitjançant la

subvenció directa als passatgers, en els termes prevists a la Llei

de Règim Especial de les Illes Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears acorda solAlicitar del

Govern de l’Estat que en aplicació d’allò que preveu l’article

5 de la Llei 30/98 de Règim Especial de les Illes Balears,

procedeixi a revisar el percentatge de subvenció de les tarifes

del transport aeri i marítim dels residents de les Illes Balears,

establint-la en el 50%, tan en trajectes interinsulars com entre

les Illes i la península.

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Francesc Quetglas i Rosanes.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

L’accés a l’habitatge constitueix una de les preocupacions

fonamentals dels ciutadans. Els joves, d’una manera molt

especial, pateixen dificultats per gaudir del dret constitucional

a un habitatge digne.

Són moltes les causes que provoquen aquesta situació. Però

en definitiva, totes es resumeixen en el fracàs de la política

neoliberal que estimula l’especulació del sòl (per mor d’una

legislació inadequada per impedir-la, incomplint el mandat

constitucional de regular-la amb l’interès general), que es

mostra satisfeta que els baixos tipus d’interès siguin absorbits

per una escalada de preus sense precedents i que no destina



BOPIB núm. 28 -  6 de febrer del 2004 781

prou recursos públics a la promoció de pisos de preu

assequible.

I això, tot i que és l’obligació de tots els poders públics,

d’acord amb el contingut de l’article 47 de la Constitució

espanyola, promoure les condicions necessàries per fer efectiu

aquest dret.

Malgrat el caràcter general de la qüestió, que en bona

mesura correspon a l’àmbit de competències de l’Estat, hi ha

mesures que es poden prendre des de la responsabilitat i

competències del Govern de les Illes Balears que poden

contribuir a palAliar -si més no parcialment- aquest greu

problema.

Una de les accions és, sens dubte, l’exempció o reducció

dels tributs autonòmics que graven l’adquisició del primer

habitatge, tot i que cal introduir garanties per evitar que aquesta

mesura afavoreixi encara més les operacions especulatives.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta

la següent proposició no de llei:

El Govern de les Illes Balears remetrà al Parlament de les

Illes Balears, dins un termini no superior a dos mesos, un

projecte de llei eximint del pagament de l’impost de

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

l’adquisició d’habitatges usats, amb destinació a residència

habitual per a joves menors de 35 anys, amb limitacions de

superfície i preu que evitin la seva aplicació d’habitatges de

luxe.

Palma, a 30 de gener del 2004.

El diputat:

Francesc Quetglas i Rosanes.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 423/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a retirada de les tropes espanyoles

d'Iraq, amb qualificació de tramitació davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 4 de febrer del

2004).

Palma, a 4 de febrer 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 d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

El passat dissabte dia 29 de novembre 7 agents espanyols

del Centre Nacional d’IntelAligència varen morir en un atac

contra els seus dos vehicles perpetrat en una carretera propera

a Bagdad. Davant aquests fets, cal afirmar tan la condemna dels

assassinats com l’expressió de dolor per les vides humanes

perdudes.

Cal, al mateix temps, denunciar qualsevol coacció moral

que tracti de fer d’aquest rebuig de l’atac i d’aquest dolor un

argument per silenciar el debat ciutadà sobre el sentit de la

presència de tropes espanyoles a Iraq.

El rebuig de la violència i el dolor no ens poden fer deixar

de banda el context polític en què va tenir lloc l’atac. La guerra

contra l’Iraq, en què va participar Espanya, va ser una guerra

realitzada fora de la legalitat internacional. Acabada la guerra,

a més a més, s’han revelat com a falsos els pretextos que

s’alAlegaven. Sis mesos després de la guerra, Iraq segueix sota

una ocupació ilAlegal, sense avanços democràtics creïbles i amb

una situació que, pel que fa a la seguretat, es deteriora cada dia.

La participació espanyola, decidida al marge del Parlament

i contrària als desitjos de la població espanyola, no pot

continuar ni un dia més. No hi pot haver més víctimes d’una

decisió política contrària a la legalitat internacional.

Mentrestant, cal esforçar-se perquè la sortida pacífica i

democràtica a la situació d’Iraq sigui debatuda i decidida en el

si de les Nacions Unides i perquè les actuacions necessàries

siguin organitzades i liderades per les pròpies Nacions Unides.

És per tot això que presentam la següent proposició no de

llei:

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la més ferma

condemna de l’assassinat a Iraq de 7 agents espanyols del

Centre Nacional d’IntelAligència, així com el dolor per les morts

i la solidaritat amb els seus familiars.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern

espanyol la retirada de les tropes espanyoles destacades a Iraq

i l’adopció d’una política de no participació en la intervenció

a Iraq, mentre no s’arribi a un acord multilateral pres en el si de

les Nacions Unides i implementat per les pròpies Nacions

Unides.

Palma, a 29 de gener del 2004.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 2638/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a pla de

neteja general de les zones turístiques de les Illes. (BOPIB

núm. 17 de 31 d'octubre del 2003).
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1. Les competències per a la neteja del litoral es regulen per la

Llei 22/1988, de costes, pel seu reglament aprovat per Reial

Decret 1471/1989 i per la Llei 27/1992, de ports de l'Estat i de

la marina mercant.

2. En particular la competència per mantenir les platges i els

llocs públics de bany en les degudes condicions de neteja,

higiene i salubritat correspon als ajuntaments respectius, que

alhora poden traspassar l'exercici de les obligacions esmentades

als tercers explotadors, responsabilitzant-se els ajuntaments del

seu adequat compliment i control (article 115 de la Llei

22/1988, de Costes, i article 25 de l'Ordre del conseller d'Obres

Públiques i Ordenació del Territori de 4 de març del 1994, per

la qual s'aproven els criteris generals de distribució de les

instalAlacions de servei de temporada al litoral balear).

3. La competència per a la neteja de l'àmbit marítim del domini

públic maritimoterrestre correspon a l'Administració de l'Estat.

4. No obstant això, la importància que té la neteja del litoral i

del medi marí per a la conservació del medi ambient fan

necessària l'actuació de la Conselleria de Medi Ambient per

actuar en la prevenció, la neteja i el control de les aigües

litorals, context en el qual s'emmarca un pla de neteja del litoral

que vol posar en funcionament el Govern de les Illes Balears.

Palma, 24 de novembre del 2003.

El director general de Qualitat Ambiental i Litoral:

Ventura Blach i Amengual.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 4295/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a funcions

dels coordinadors d'àrea d'IBANAT. (BOPIB núm. 22 de 5 de

desembre del 2003).

Les funcions dels nous coordinadors d'àrea de l'Institut

Balear són:

- Fer d'interlocutors vàlids entre les institucions i persones

implicades en la gestió de parcs naturals i àrees naturals

d'especial interès i els afectats per les figures de protecció

actuals abans esmentades.

- Establir vies de diàleg per obtenir el consens social per a

la nova llei d'espais protegits de les Illes Balears.

- Les seves funcions sempre estan limitades a les àrees

competencials de l'IBANAT.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 4409/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a protecció

dunar a Ses Salines d'Eivissa. (BOPIB núm. 23 de 12 de

desembre del 2003).

La Direcció General de Biodiversitat, en base a l'informe

del Servei d'Espais Naturals, no té constància de l'existència de

cap projecte de protecció dunar de Ses Salines d'Eivissa. Tot i

això, sense perjudici de les competències d'aquesta conselleria

en matèria d'espais naturals, cal recordar que la competència de

costes pertany a  l'Estat en virtut de l'article 110 de la Llei

22/98, de costes.

Palma, 26 de gener del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 4410/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

pressupost del projecte de protecció dunar a Ses Salines

d'Eivissa. (BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

La Direcció General de Biodiversitat, en base a l'informe

del  Servei d'Espais Naturals, no té constància de l'existència de

cap projecte de regeneració de les dunes de Ses Salines

d'Eivissa; per tant no es pot determinar cap partida

pressupostària. Tot i això, sense perjudici de les competències

d'aquesta conselleria en matèria d'espais naturals, cal recordar

que la competència de costes pertany a  l'Estat en virtut de

l'article 110 de la Llei 22/98, de costes.

Palma, 26 de gener del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 4411/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

regeneració de les dunes a la platja de Migjorn. (BOPIB núm.

23 de 12 de desembre del 2003).

La Direcció General de Biodiversitat, en base a l'informe

del  Servei d'Espais Naturals, no té constància de l'existència de

cap projecte de regeneració de les dunes i millora dels accessos

de la platja d'Es Migjorn de Formentera. Tot i això, sense

perjudici de les competències d'aquesta conselleria en matèria

d'espais naturals, cal recordar que la competència de costes

pertany a  l'Estat en virtut de l'article 110 de la Llei 22/98, de

costes.

Palma, 26 de gener del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 4412/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a carril

bicicleta a Ses Salines i Es Pujols. (BOPIB núm. 23 de 12 de

desembre del 2003).

El projecte de carril bicicleta a Ses Salines i Es Pujols serà

redactat i executat per la Demarcació de Costes del Ministeri de

Medi Ambient, si bé l'òrgan competent en la gestió del parc

informarà del projecte.

El conseller de Medi Ambient:
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Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 4413/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

pressuposts per a la regeneració de les dunes a la platja de

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

La Direcció General de Biodiversitat, en base a l'informe

del  Servei d'Espais Naturals, no té constància de l'existència de

cap projecte de regeneració de les dunes i millora dels accessos

de la platja d'Es Migjorn; per tant no es pot determinar cap

partida pressupostària. Tot i això, sense perjudici de les

competències d'aquesta conselleria en matèria d'espais naturals,

cal recordar que la competència de costes pertany a  l'Estat en

virtut de l'article 110 de la Llei 22/98, de costes.

Palma, 26 de gener del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 4414/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

pressupost del projecte de carril bicicleta entre Ses Salines i Es

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

El projecte de carril bicicleta entre Ses Salines i Es Pujols

és un projecte de la Demarcació de Costes del Ministeri de

Medi Ambient. Per tant és aquesta administració que li podrà

respondre del pressupost previst per a la seva execució.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 4422/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a parc

mediambiental Can Cirera a Sa Pobla. (BOPIB núm. 23 de 12

de desembre del 2003).

L'execució de les actuacions previstes al parc

mediambiental de Can Cirera a Sa Pobla seran executades per

l'IBANAT, d'acord amb el marc competencial d'aquest institut

en matèria d'àrees recreatives.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 4423/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions en millora de punts de vessament de depuradores.

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

S'han establert tres nivells de prioritat de manera que en

l'actualitat s'està treballant en la prioritat 1, formada per 16

expedients d'abocament sobre els quals s'han realitzat les

següents tasques:

1. Pollença: Neteja del torrent, redacció de l'estudi

d'optimització de la capacitat de tractament de l'EDAR de

Pollença, proposant dues alternatives globals per fer front als

importants volums d'aigua residual generats.

2. Sa Pobla: Estudis de les millores en el pretractament i en

la xarxa d'aire, preparació i presentació de documentació per

continuar la tramitació de l'expedient d'autorització de

l'abocament davant la DGRH.

3. Cales de Manacor: Plantejament d'alternatives:

- Connexió de l'EDAR de Cales de Manacor amb l'EDAR de

Cales de Mallorca (suposa anulAlar la primera).

- Construcció d'un emissari submarí a l'EDAR de Cales de

Manacor.

4. Campanet: Reunió amb tècnics de la DGRH, preparació

de la documentació per continuar la tramitació de l'expedient

d'autorització de l'abocament davant la DGRH.

5. Campos: Reunió amb els tècnics de la DGRH, preparació

de la documentació per continuar la tramitació de l'expedient

d'autorització de l'abocament davant la DGRH i converses amb

els veïnats interessats en el reg.

6. Algaida: Reunió amb els tècnics de la DGRH.

7. Ses Salines: Reunió amb els tècnics de la DGRH, estudis

de viabilitat per abocar els excedents de la llacuna al torrent

que desemboca a l'estany dels Tamarells.

8. Artà: Reunió amb els tècnics de la DGRH.

9. Felanitx: Estudi de viabilitat pel canvi del punt

d'abocament al torrent de Son Valls, estudi hidrogeològic,

projecte de construcció de la canonada de sortida des de

l'EDAR fins al torrent de Son Valls, signades totes les

autoritzacions i servituds d'aqüeducte dels particulars afectats,

iniciada la tramitació de l'expedient d'abocament davant la

DGRH.

10. Sa Calobra: Visites de camp, recopilació d'informació

cadastral.

11. Alaior: Reunió amb els tècnics de la DGRH.

12. Sant Lluís: Estudi de viabilitat del canvi del punt

d'abocament al torrent d'Alcaufar, recopilació de la informació

cadastral per plantejar i consensuar amb l'Ajuntament les

alternatives viables de traçat del colAlector i redactar un estudi

hidrogeològic.

13. Ciutadella Nord: Estudi de viabilitat del canvi del punt

d'abocament mitjançant emissari submarí, redacció del projecte

constructiu de l'emissari submarí, inici de la tramitació de

l'expedient, aprovat per la Comissió Balear de Medi Ambient,

condicionat a escurçar la longitud de l'emissari.
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14. Port de Sant Miquel: Estudi de viabilitat pel canvi del

punt d'abocament mitjançant l'emissari submarí, redacció del

projecte constructiu de l'emissari submarí, inici de la tramitació

de l'expedient.

15. Sant Josep: Recopilació de la informació cadastral,

topogràfica i fotogràfica, reunió amb els tècnics de la DGRH,

converses amb els veïnats interessats pel reg.

16. Cala Llonga: Iniciades les converses amb tècnics

municipals per analitzar alternatives.

Palma, 22 de gener del 2004.

La directora d'IBASAN:

Bàrbara Mestre i Mora.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 4425/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions a la depuradora de Felanitx. (BOPIB núm. 23 de

12 de desembre del 2003).

La depuradora de Felanitx fou cedida a l'IBASAN el 22 de

desembre del 1997, mitjançant la signatura del corresponent

conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de Felanitx.

Les fites més rellevants des de llavors han estat:

- 4/03/1999: El consell d'administració aprovà l'informe previ

pel qual s'autoritzava la tramitació de l'expedient de

remodelació i ampliació de l'EDAR de Felanitx mitjançant un

concurs de projecte i obra.

- 22/05/2000: El consell d'administració d'IBASAN aprovà

l'expedient de contractació i despesa.

- 22/06/2000: Fou publicat al BOCAIB l'anunci de licitació.

- 11/12/2000: El consell d'administració d'IBASAN adjudicà

les obres a l'UTE formada per SEARSA i INGEMAXTER.

- Gener de 2001: Se signà el contracte i se solAlicità llicència

d'obres a l'ajuntament, el qual ho va remetre al consell insular

el 23/02/2003 per a la declaració d'interès general.

- 10/10/2001: La Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA)

informa desfavorablement i proposa que es realitzin estudis

complementaris.

- 15/10/2002: La CBMA informa favorablement amb

condicions.

- 23/01/2003: La Comissió Insular d'Urbanisme declara l'interès

general de les obres.

- 21/05/2003: El consell d'administració autoritzà la redacció

del projecte "Modificat núm. 1 de remodelació i ampliació de

l'EDAR de Felanitx" per adaptar el projecte inicial a les

necessitats futures.

- 6/08/2003: L'Ajuntament de Felanitx autoritzà les obres

justificant que quedaven excloses de la preceptivitat de

llicència en base a l'article 2.6.b) de la Llei 10/90.

En l'actualitat s'estan executant les obres corresponents al

projecte "Modificat núm. 1 de remodelació i ampliació de

l'EDAR de Felanitx" per un import d'1.923.238 i (IVA inclòs).

ParalAlelament s'està tramitant davant el Consell Insular de

Mallorca la declaració d'interès general del projecte de

"ColAlector efluent de l'EDAR de Felanitx fins al torrent de Son

Valls", amb un pressupost d'1.418.590,56 i (IVA inclòs).

Palma, 22 de gener del 2004.

La directora gerent de l'IBASAN:

Bàrbara Mestre i Mora.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 4359/03, 4360/03, 4361/03,

4362/03, 4364/03 i 4365/03.

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

4 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 413/04,

presentat pel diputat Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant el qual

solAlicita la retirada de les preguntes que es detallen a

continuació, publicades en el BOPIB núm. 23, de 12 de

desembre del 2003:

* RGE núm. 4359/03, relativa a projectes d'intervenció

educativa.

* RGE núm. 4360/03, relativa a programes d'intervenció

socioeducativa.

* RGE núm. 4361/03, relativa a absentisme escolar.

* RGE núm. 4362/03, relativa a integració de l'alumnat

immigrant.

* RGE núm. 4363/03, relativa a jornades de participació del

professorat.

* RGE núm. 4364/03, relativa a atenció primerenca a

Menorca.

* RGE núm. 4365/03, relativa a suport als alumnes sords a

l'illa de Menorca.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4562/03.

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

4 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 422/04,

presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

mitjançant el qual solAlicita la retirada de la proposició no de

llei de referència, relativa a retirada de les tropes espanyoles

d'Iraq, publicada al BOPIB núm. 24, de 19 de desembre del

2003.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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