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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 11 de febrer del 2004, d'acord amb el que disposa l'article

112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte

de Llei RGE núm. 604/04, de crèdit extraordinari per a

subvencions electorals.

Així mateix, conformement amb l'article 140.1 del

Reglament del Parlament, la Mesa acordà de proposar ala

Junta de Portaveus la tramitació directa i en lectura única del

projecte de referència.

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de

Govern de les Illes Balears,

CERTIFICA que el Consell de Govern de les

Illes Balears, en sessió de dia 30 de

gener del 2004, adoptà, entre

d'altres, el següent acord:

1. Aprovació del Projecte de llei de crèdit extraordinària

per a subvencions electorals.

El Consell de Govern, a proposta de la vicepresidenta i

consellera de Relacions Institucionals, adopta l’acord següent:

“Primer. Aprovar el Projecte de llei de crèdit extraordinari per

al pagament de subvencions electorals.

Segon. Remetre al Parlament de les Illes Balears el Projecte de

llei de crèdit extraordinari per al pagament de subvencions

electorals i, d’acord amb l’article 140 del Reglament de la

Cambra, solAlicita a la Mesa del Parlament que acordi la

tramitació directa i per lectura única si ho creu pertinent.”.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.

President, que firm i segell a Palma, a dia 30 de gener del 2004.

La secretària del Consell de Govern.

Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 

PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que la

comunitat autònoma de les Illes Balears ha de subvencionar les

despeses electorals d’acord amb el procediment previst i que,

durant el mes següent a la tramesa de l’informe de la

Sindicatura de Comptes, el Consell de Govern ha de presentar

al Parlament de les Illes Balears un projecte de llei de crèdit

extraordinari per l’import de les subvencions que s’hagin

d’adjudicar, subvencions que s’han de fer efectives durant els

cent dies posteriors a l’aprovació de la llei pel Parlament.

Atès que la Sindicatura de Comptes ha presentat l’informe

de fiscalització de la comptabilitat electoral corresponent a les

eleccions al Parlament de les Illes Balears del 25 de maig de

2003, informe que el Consell de la Sindicatura va aprovar el 3

de desembre de 2003, en relació amb els ingressos i les

despeses electorals de partits, federacions, coalicions o

agrupacions que participaven en les eleccions esmentades, se

sotmet a l’aprovació del Parlament aquesta Llei de crèdit

extraordinari per atendre les subvencions que s’han d’abonar a

les formacions polítiques alAludides.

Article 1

Per atendre l’import de les subvencions que s’han

d’adjudicar a partits, federacions, coalicions o agrupacions

d’electors que concorregueren a les eleccions al Parlament de

les Illes Balears del 25 de maig de 2003, amb dret a subvenció

electoral, segons el que disposa l’article 29 de la Llei 8/1986,

de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, i tenint en compte les bestretes ja atorgades, es

concedeix un crèdit extraordinari en l’estat de despeses dels

vigents pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per un import de 976.650,50  , i es crea i dota la

partida pressupostària 11201 463D01 48001.00

Article 2

El finançament d’aquest crèdit extraordinari s’ha de fer de

conformitat amb el que es preveu en l’article 14 de la Llei

9/2003, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004,

mitjançant el fons de contingència que s’ha de destinar, quan

sigui procedent, a cobrir les necessitats no previstes en el

pressupost i que puguin presentar-se al llarg de la seva

vigència, i atès que el pagament de les subvencions electorals

és una obligació establerta legalment, aquest crèdit

extraordinari s’ha de dotar mitjançant aquest supòsit.

Article 3

El Consell de Govern de les Illes Balears ha d’adoptar els

acords necessaris per concedir les subvencions electorals que

pertoquin a cada partit, federació, coalició o agrupació

d’electors, i ha d’exigir el reintegrament a la hisenda pública de

la comunitat autònoma de les Illes Balears en els casos que

pertoquin, d’acord amb l’informe de fiscalització de la

comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes

Balears del 25 de maig de 2003 de la Sindicatura de Comptes.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en

el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 30 de gener del 2004.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

El president:
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Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 524/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

Palma, a 11 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 la televisió autonòmica.

El Govern de les Illes Balears ha anunciat la imminent

posada en funcionament d'un canal de televisió autonòmica.

Al respecte, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

considera necessari que, prèviament que es prenguin més

mesures, es produeixi un debat parlamentari sobre un tema tan

important.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista interpelAla el Govern sobre el model audiovisual

que pensa impulsar a les Illes Balears.

Palma, a 3 de febrer del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 569/04, del Grup Parlamentari Socialista,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3289/03, relativa a

centre cultural Costa Nord. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

Palma, a 11 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

3289/03, relativa a centre cultural Costa Nord, la moció

següent.

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a

l'actuació del Govern de les Illes Balears, i especialment del

conseller de Turisme, respecte de l'adquisició del centre Costa

Nord, les marques Costa Nord Valldemossa, Costa Nord

Mallorca i Noches Mediterráneas, i els drets de la pelAlícula

sobre l'Arxiduc, i els registres sonors del vaixell Nixe, per

actuar amb obscurantisme i frau respecte del Parlament i per

utilitzar diners públics per solucionar problemes privats.

Palma, a 6 de febrer del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 502/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a barques d'arrossegament. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

RGE núm. 503/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a decret d'arts menors. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 504/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a captures de pegellides. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

RGE núm. 505/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a motors propulsors. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 506/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a rissaga del maig del 2003. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

RGE núm. 556/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a personal de l'ISLIB a Menorca, Eivissa i

Formentera. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 557/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a partides de Treball i Salut Laboral dels

pressuposts del 2004 compromeses per actuacions del 2003.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 573/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lleis

de parcs naturals. (Mesa d'11 de febrer del 2004).
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RGE núm. 574/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei

forestal balear. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 575/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

retirada de pins. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 576/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

retirada de pins cada any. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 577/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

criteris per al càlcul de retirada de pins. (Mesa d'11 de febrer

del 2004).

RGE núm. 589/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i

Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de

Michael Douglas amb membres del Govern. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

RGE núm. 590/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i

Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regals fets

per Michael Douglas a membres del Govern. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

RGE núm. 591/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

criteris de la modificació del Parc Natural de l'Albufera.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 592/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

artèria transversal de connexió d'aigua entre Palma i Andratx.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 593/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

capacitat dels aqüífers de Crestatx i Son Vila. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

RGE núm. 594/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

abocaments ilAlegals de residus. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

RGE núm. 595/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

compra de noves finques. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 596/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a desenvolupament del pla de vials no

motoritzats. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 597/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a xarxa cicloturística. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

Palma, a 11 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 d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu viable el que el director general de Pesca va anunciar

a Menorca (i així va sortir a la premsa), com a solució per

evitar conflictes causats pels desplaçaments de barques

d'arrossegament de Mallorca a Menorca, el fet de publicar un

decret autonòmic per restringir o prohibir els usos de ports base

aliens? Creu factible modificar mitjançant un decret autonòmic,

amb un tema d'ordenació pesquera, una llei estatal? Té cap altra

solució a aquest problema?

Palma, a 30 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 d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per què no s'ha publicat encara l'ordre corresponent per

desenvolupar el decret d'arts menors pel que fa a horaris de

descans setmanal i horari de calat d'ormejos?

Palma, a 30 de gener del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per què no s'ha publicat encara la modificació del Decret

69/99, de 4 de juny, de pesca recreativa per substituir la

prohibició de capturar pegellides (Patella spp.) per una

regulació específica, després de tants de mesos de comptar amb

la proposta tècnica corresponent i amb el dictamen del Consell

Consultiu favorable?

Palma, a 30 de gener del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el conseller continuar aplicant l'ordre del conseller de

30 d'agost del 2000 (modificada el 27 de febrer del 2001) en la

tramitació de les autoritzacions per a la instalAlació de motors

propulsors a embarcacions de pesca?

Palma, a 30 de gener del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té intenció aquest govern de subvencionar les empreses

damnificades per la rissaga que va tenir lloc el mes de maig del

2003, especialment de barques de pesca de diversos ports de

Balears i empreses d'aqüicultura de Maó?

Palma, a 30 de gener del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin personal tècnic de l'Institut de Salut Laboral de les

Illes Balears (ISLIB) té la Conselleria de Treball i Formació,

amb caràcter estable, a les illes de Menorca, Eivissa i

Formentera, que desenvolupa tasques de colAlaboració amb la

Inspecció de Treball i Seguretat Social en tasques

d'assessorament en matèria de salut laboral i en les funcions

pròpies de l'esmentat ISLIB?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

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 escrita.

Quines partides corresponents als pressuposts del 2004, de

la Direcció General de Treball i Salut Laboral, estan

compromesos per actuacions que provenen de l'any 2003 i

quines són aquestes actuacions?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els criteris, la metodologia a utilitzar i els

terminis per a l'elaboració de la nova llei de parcs naturals?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els criteris, la metodologia a utilitzar i els

terminis per a la redacció de la Llei Forestal Balear?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quina quantia econòmica global s'estima la retirada de

pins caiguts durant el temporal del mes de novembre del 2000?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines són les previsions de retirada de pins caiguts durant

el temporal del mes de novembre del 2000 per a cada any? I

quan finalitzarà la seva retirada de forma definitiva?

Palma, a 3 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 escrita.

Quins són els criteris utilitzats per als càlculs del nombre de

pins caiguts durant el temporal del mes de novembre del 2000

a retirar i instruments utilitzats per dur-los a terme? Quin grau

de fiabilitat tenen els càlculs?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de reunions que han fet el Sr. Douglas

o els seus representants, o representants de les seves empreses,

amb membres del Govern de les Illes Balears o funcionaris de

l'administració autonòmica, per tractar temes relacionats amb

el Sr. Michael Douglas, les seves empreses o entitats amb

personalitat jurídica o sense, relacionades amb ell de forma

directa o indirecta, o amb les empreses o marques Costa Nord

Valldemossa, Costa Nord Mallorca i Noches Mediterráneas?

Amb especificació de la data i l'hora de cada reunió, les

persones presents, els temes tractats i els acords als quals s'ha

pogut arribar.

Palma, a 3 de febrer del 2004.

El diputat:

Antoni 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins regals o quines invitacions ha rebut i/o acceptat

membres del Govern de les Illes Balears o funcionaris de

l'administració autonòmica del Sr. Michael Douglas, les seves

empreses o entitats amb personalitat jurídica o sense,

relacionades amb ell de forma directa o indirecta, o amb les

empreses o marques Costa Nord Valldemossa, Costa Nord

Mallorca i Noches Mediterráneas des del 18 de juliol del 2003?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris ha utilitzat la Conselleria per modificar el

Parc Natural de l'Albufera, reduint la seva extensió, en

eliminar-ne els terrenys de Son Bosch?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins han estat els criteris de la Conselleria de Medi

Ambient que han fet canviar el projecte inicial de l'artèria

transversal de connexió d'aigua, elaborada pel Pacte de

Progrés, entre Palma-Andratx i la zona del nord-est de

Mallorca?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la capacitat real o estimada dels aqüífers de

Crestax i Son Vila?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les mesures que pren la Conselleria de Medi

Ambient per al control d'abocaments ilAlegals de residus?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les previsions del Govern en la compra de noves

finques situades vota les finques públiques ja existents? Quins

seran els criteris que primaran per a la compra? I quantes

hectàrees afectaran?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Maria Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst el Govern dur a terme el Pla de vials no

motoritzats, elaborat per la Conselleria de Medi Ambient i

aprovat pel plenari del Parlament de les Illes Balears durant

l'anterior legislatura?

Palma, a 6 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins estudis avalen la xarxa cicloturística que ha dissenyat

el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 6 de febrer del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 619/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia

Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Majórica. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

RGE núm. 622/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a destitució del gerent de Son Dureta. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

RGE núm. 628/04, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i

Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblatge

de pelAlícules. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 629/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i

Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de

drogues. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 630/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a supervisió de la instalAlació de l'estand. (Mesa d'11 de febrer

del 2004).

RGE núm. 631/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

actuacions per avançar cap al turisme sostenible. (Mesa d'11

de febrer del 2004).

RGE núm. 632/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria

Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a implantació del "mediador familiar". (Mesa d'11 de febrer

del 2004).

RGE núm. 633/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació

de sistemes de qualitat a la indústria de les Illes Balears.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 634/04, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo

i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda àgil

2004. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 635/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i

Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport

sanitari terrestre. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 636/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i

Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya

contra la processionària del pi. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

RGE núm. 637/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
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a reubicació de l'EDAR de Cala en Porter. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

Palma, a 11 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, 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 10 de febrer del 2004.

La diputada:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu ha estat destituït el gerent de Son Dureta,

que poc abans havia estat confirmat en el càrrec?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina de les modalitats de la llengua catalana pròpia de

les Illes Balears pensa el Govern que cal fer el doblatge de les

pelAlícules que emeti la Televisió Illes Balears?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la Conselleria de Salut i Consum elaborar una llei de

drogues?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

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 oral davant Ple.

Qui és el responsable de la supervisió de la instalAlació de

l'estand de les Illes Balears a la Fira de Turisme de Madrid,

FITUR?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Patricia Abascal i Jiménez.

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.

A quines actuacions dutes a terme per part del Govern de

les Illes Balears es referia el conseller de Medi Ambient a

Hannover, per tal de corregit la situació generada a la nostra

comunitat per la pressió urbanística, la demanda energètica i de

recursos naturals, per avançar cap al turisme sostenible?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana M Seguí 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears en

relació amb la regulació i la implantació de la figura del

"mediador familiar"?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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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 Ple.

Quines mesures té previst de portar a terme la Conselleria

de Comerç, Indústria i Energia per tal de fomentar la

implantació de sistemes de qualitat a la indústria de les Illes

Balears?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les característiques o les novetats de la

campanya "Renda Àgil" de l'any 2004?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la situació actual del transport sanitari terrestre a

les Illes Balears?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Munar i Cardell.

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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el balanç que fa el conseller de Medi Ambient

sobre la primera campanya contra la processionària del pi, en

acabar la primera fase?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El diputat:

Gaspar Oliver i Mut.

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.

Quines són les previsions de la Conselleria de Medi

Ambient en relació amb un possible acord amb l'Ajuntament

d'Alaior, a l'illa de Menorca, per a la reubicació de l'EDAR de

Cala en Porter?

Palma, a 11 de febrer del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 495/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a comissió delegada del Govern de les

Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris, a contestar

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 496/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a objectius de la comissió delegada del

Govern en matèria d'afers sociosanitaris, a contestar davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11

de febrer del 2004).

RGE núm. 497/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a funcions de la comissió delegada del

Govern en matèria d'afers sociosanitaris, a contestar davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11

de febrer del 2004).

RGE núm. 498/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a periodicitat de la comissió delegada

del Govern en matèria d'afers sociosanitaris, a contestar

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 508/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a operacions suspeses a Son Dureta, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 509/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a altres operacions suspeses a Son

Dureta, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).
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RGE núm. 510/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a pacients per habitació, a contestar

davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

RGE núm. 511/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a quarta planta de Son Llàtzer, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 512/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obertura de la quarta planta de Son

Llàtzer, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 513/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a malalts enviats a Son Llàtzer, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 514/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a malalts enviats a Son Llàtzer 2, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 515/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obres de Son Dureta, a contestar

davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

RGE núm. 535/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a destitució del gerent de Son Dureta, a contestar

davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

RGE núm. 536/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a solució dels problemes de saturació de Son Dureta,

a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 537/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a funcionament de Son Dureta com a hospital de

referència, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 538/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a memòria funcional i projecte del nou hospital de

referència, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 539/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a entrada en funcionament del nou hospital de

referència, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 540/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a motius de la construcció d'un nou hospital de

referència, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 541/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a destinació dels edificis de l'actual Son Dureta, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 547/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a pactes locals d'ocupació, a contestar davant

la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

RGE núm. 548/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a previsions del programa europeu "Ocupació

XL", a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 549/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló

i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a punts d'informació laboral renovats o fets de

nou, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.

(Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 570/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre

d'especialitats de Canal Salat, a contestar davant la Comissió

no permanent de Salut. (Mesa d'11 de febrer del 2004).

RGE núm. 571/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte del

centre d'especialitats de Canal Salat, a contestar davant la

Comissió no permanent de Salut. (Mesa d'11 de febrer del

2004).

RGE núm. 572/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital de

dia del centre d'especialitats de Canal Salat, a contestar

davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa d'11 de

febrer del 2004).

Palma, a 11 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Quins acords ha pres la Comissió delegada del Govern de

les Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris fins al dia

d'avui?

Palma, a 30 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quins objectius s'ha marcat la Comissió delegada del

Govern de les Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris?

Palma, a 30 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quines són les funcions assignades a la Comissió delegada

del Govern de les Illes Balears en matèria d'afers

sociosanitaris?

Palma, a 30 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quan es reuneix la Comissió delegada del Govern de les

Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris? Quina és la

periodicitat de les reunions? Se n'aixeca acta?

Palma, a 30 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Què va motivar que dia 30 de gener del 2004 s'haguessin de

suspendre 19 operacions quirúrgiques programades a l'hospital

de Son Dureta?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 la Comissió no

permanent de Salut.

Té constància la consellera de Salut i Consum que s'hagin

suspès operacions a Son Dureta alguna altra vegada aquesta

legislatura?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 la Comissió no

permanent de Salut.

Té constància la consellera de Salut i Consum que a

l'hospital de Son Dureta sovint hi ha quatre pacients en

habitacions preparades només per atendre'n tres?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Per quin motiu l'hospital de Son Llàtzer manté tancada la

quarta planta?



804 BOPIB núm. 29 - 13 de febrer del 2004

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Té, la conselleria de Salut i Consum previsió de data

d'obertura de la quarta planta de l'hospital de Son Llàtzer?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines són les causes que han motivat que l'hospital de

Manacor s'hagi vist obligat a enviar malalts a l'hospital de Son

Llàtzer?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 no

permanent de Salut.

Pot assumir, l'hospital de Son Llàtzer, tots els pacients

derivats des de l'hospital de Manacor?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 no

permanent de Salut.

Quan començaran les obres de Son Dureta?

Palma, a 3 de febrer del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu ha estat destituït el gerent de Son Dureta que

poc abans havia estat confirmat al seu càrrec?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Com pensa resoldre la Conselleria de Salut i Consum els

problemes de saturació de l'Hospital Universitari de Son

Dureta?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Fins quan es preveu que hagi de continuar funcionant

l'Hospital Universitari de Son Dureta, que la Conselleria de

Salut ha renunciat a reformar, com a hospital de referència de

la nostra comunitat?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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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 comissió.

Disposa ja la Conselleria de Salut de la memòria funcional

i del projecte arquitectònic del nou hospital de referència?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quan preveu la Conselleria de Salut i Consum que estigui

construït i en funcionament el nou hospital de referència?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quins motius i a partir de quines informes ha decidit la

Conselleria de Salut i Consum construir un nou hospital de

referència a la finca de Son espases, renunciant a la reforma de

Son Dureta i a altres ubicacions més properes a la població i

menys necessitades de construir noves infraestructures?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina destinació es donarà a les edificacions de l'actual

hospital de Son Dureta una vegada que hagin perdut la seva

funció hospitalària?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Què ha fet u què pensa fer la Conselleria de Treball i

Formació per impulsar, renovar i ampliar els pactes locals

d'ocupació?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines són les previsions de desenvolupament del programa

aprovat per la Unió Europa "Ocupació XL"?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

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 comissió.

Quants de punts d'informació laboral amb els ajuntaments

s'han renovat i/o s'han fet de nou?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Quin és el pressupost inicial del Centre d'especialitats de

Canal Salat i quan es començaran les obres?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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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 no

permanent de Salut.

El projecte del Centre d'especialitats de Canal Salat que es

durà a terme s'ha modificat respecte de l'últim que s'havia fet i

inclou dins del centre la diàlisi dels malalts de Ciutadella?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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 no

permanent de Salut.

En cas que la diàlisi es faci al centre de Canal Salat, quin

lloc ocuparà l'hospital de dia que estava previst?

Palma, a 4 de febrer del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 566/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a hores lectives en les àrees de música

i plàstica, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports (Mesa d'11 de febrer del 2004).

Palma, a 11 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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

El progressiu desplegament de la LOCE ha generat, a les

nostres illes i arreu de l'Estat espanyol, una sèrie de noves

problemàtiques que és obligació de l'administració educativa

solucionar en la mesura de les seves possibilitats.

La reducció d'hores lectives en les àrees de música i plàstica

és una d'aquestes noves problemàtiques sorgides arran de la

implantació de l'esmentada llei.

Aquesta reducció suposa, a la pràctica, confinar aquestes

àrees gairebé a la marginalitat, tot retrocedint en l'esforç de

valoració que d'aquests ensenyaments s'havia fet els darrers

anys.

La formació integral de la persona que ha de ser l'objectiu

últim de qualsevol sistema educatiu, resta en perill si s'aplica

aquesta reducció horària en no garantir la necessària formació

musical i artística, components essencials d'aquesta formació.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a adreçar-se al Govern central per fer-lo avinent de la

problemàtica sorgida tot solAlicitant una solució al respecte.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears, i en concret la Conselleria d'Educació i Cultura, a

posar en marxa, en aplicació de la capacitat normativa pròpia,

així com de les pròpies atribucions que li confereix el RD

831/2003, mesures que a les nostres illes maldin per solucionar

el problema creat.

Palma, a 5 de febrer del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 1979/03, presentada per l'Hble.

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

funcionaris de carrera i funcionaris interins cessats des de l'1

de juliol del 1999. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del

2003).

Pel que fa referència a la relació de funcionaris de carrera

i funcionaris interins cessats des de l'1 de juliol del 1999, ens

remetem a la resposta feta a la pregunta RGE núm. 1977/03.

Palma, 30 de gener del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 1986/03, presentada per l'Hble.

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

funcionaris de carrera i funcionaris interins cessats des de l'1
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de juliol del 2003. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del

2003).

Mitjançant aquest escrit es remet la relació nominal de tots

els funcionaris de carrera i funcionaris interins de totes les

conselleries i ens instrumentals de la CAIB, ocupants de llocs

de treball amb forma de provisió de "lliure designació", que

han estat cessats des del dia 1 de juliol del 2003, facilitada pel

servei de Registre de Personal d'aquesta conselleria.

El motiu de cessament de cada un d'ells ve determinat al

Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament

de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels

funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

Palma, 30 de gener del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberá.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

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

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 2563/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

terrenys confrontats amb la ribera de la mar de les Illes

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

L'article 1 de la Llei 8/2003, de 25 de novembre, de

mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme

a les Illes Balears, a què fa referència a la pregunta, ve justificat

per donar resposta al Port de Ciutadella i s'ha fet extensiu a

totes les illes per qüestions de coherència territorial amb unes

condicions molt restrictives.

Resulta incoherent des del punt de vista territorial

l'existència d'enclavaments d'escassa entitat entre sòls urbans

quasi continus; la interrupció de la trama urbana en aquestes

condicions només produeix situacions de degradació territorial.

El contingut d'aquest article és de caràcter general i no se'n

pot fer una perversa interpretació, donant a entendre que tots

els sòls afectats per les seves condicions esdevindran sòls

urbanitzables. S'ha d'assenyalar que són els plans territorials

insulars els qui en primera instància han de valorar la

possibilitat d'aplicar aquesta norma territorial, però existeix un

altre filtre, que són els planejaments municipals, que en el

última instància, i si el pla territorial ho permet, faran ús o no

de la facultat de classificar com a sòl urbanitzable.

L'article 1 de la llei 8/2003 té un caràcter general i es

justifica per qüestions de racionalitat i coherència territorial.

S'ha de tenir en compte que la qualificació futura de les

esmentades àrees la realitzaran els plans municipals, i és per

això que a priori no poden deduir-se els usos territorials que

podrien assignar-se.

Aquesta norma respecta les competències d'ordenació que

tenen assignades els consells insulars, com també respecta el

principi d'autonomia municipal en no imposar usos específics

en aquests àmbits territorials concrets.

Resulta evident que és necessari un estudi en profunditat del

territori a cada àmbit insular per establir quins són els

enclavaments en què es donen totes i cada una de les situacions

que contempla la pregunta i que es corresponen amb les

situacions que estableix l'esmentat article. Seran els consells

insulars, en coherència amb les seves competències en matèria

d'ordenació territorial, els que hauran de ponderar si es donen

les circumstàncies que s'assenyalen a l'article i en la pregunta;

aquesta ponderació de l'esmentada circumstància no pot

realitzar-se fora del marc de cada un dels plans territorials

insulars.

Palma, 19 de desembre del 2003.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 4275/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a centre de

salut a Ferreries. (BOPIB núm. 22 de 5 de desembre del

2003).

És cert que hi ha una promesa feta per la Sra. Salom, en

data 24 d'agost del 2001, als mitjans de comunicació en el

moment de firmar un protocol de cooperació amb l'Ajuntament

de Ferreries per al finançament de les obres. Però el 29 d'abril

del 2003, data d'inauguració de les noves obres del centre de

salut, no es posà en funcionament aquest servei per manca de

dotació pressupostària.

Palma, 28 de gener del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 18/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a projectes europeus.

(BOPIB núm. 26 de 16 de gener del 2004).

Es mantenen tots els projectes europeus excepte el que per

part de la Direcció General de Litoral de la Conselleria de

Medi Ambient es va decidir rebutjar, el projecte "Ports nets".

el cost total d'aquest projecte per a Balears pujava a 997.214

euros, dels qual el FEDER aportava 349.025 euros i la

comunitat autònoma 648.190 euros.

Descripció: reducció de la contaminació mitjançant la

colAlocació de punts de recollida selectiva de residus, recollida

d'hidrocarburs i altres aspectes mediambientals portuaris i

marinis.

Palma, 3 de febrer del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 501/04. 

Conformement amb l'article 158.4 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears i amb els criteris per a la inclusió

de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple en

l'ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries, adoptats per

la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 10 de setembre

del 2003 (publicats en el BOPIB núm. 11, de 26 d'octubre del

2003), la pregunta presentada i no inclosa a l'ordre del dia de

la sessió plenària de dia 10 de febrer del 2004 que queda

decaiguda és la que es relaciona a continuació:

* RGE núm. 501/04, presentada per la diputada Hble. Sra.

Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a Majórica, publicada en el

BOPIB núm. 28, de 6 de febrer del 2004.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 345/04

i 346/04. 

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

11 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

494/04, presentat per la diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i acceptà la

retirada de les dues preguntes de referència, relatives a acords

de la Comissió Interdepartamental Sociosanitària i a Comissió

Interdepartamental Sociosanitària, respectivament, publicades

al BOPIB núm 27, de 30 de gener d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 362/04. 

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

11 de febrer del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

544/04, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, i acceptà la retirada de la interpelAlació de

referència, relativa a finançament autonòmic, publicada al

BOPIB núm 28, de 6 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en

lectura única per al Projecte de llei de crèdit extraordinari per

a subvencions electorals, RGE núm. 604/04.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes

Balears, en sengles reunions de dia 11 de febrer del 2004,

acordaren, conformement amb l'article 140 del Reglament de

la Cambra, de proposar al Ple que el projecte de llei de

referència, publicat en aquest BOPIB, sigui tramitat pel

procediment de tramitació directa i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 11 de febrer del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 28.

- Pàg. 766 i 773. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió, apartat E).

On diu: ..., relativa a ajuda als sectors afectats per l'apagada del

mes de juliol."

Ha de dir: ..., relativa a horari d'obertura de l'Hospital de

Formentera."

- Pàg. 769 i 784. Informació, apartat A), Ordre de publicació,

falta relacionar la pregunta RGE núm. 4363/03.
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