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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 20 de febrer del
2001, s'aprovà la Llei de cessió gratuïta a l'Ajuntament
d'Alcúdia d'uns trams de les carreteres C-712, C-713 i PM225 al seu pas pel nucli urbà.

Queden excloses d’aquestes cessió gratuïta les rotondes:
- C-713/PM-222 carretera del Port de Pollença.
- C-713/PM-60 Can Fumat.
- PM-60/PM-225 carretera d’Alcanada.
- C-712/Avinguda Tucan.
Disposició final.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 27 de febrer del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 5 de març del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

A)
Llei de cessió gratuïta a l'Ajuntament d'Alcúdia
d'uns trams de les carreteres
C-712, C-713 i PM-225 al seu pas pel nucli urbà

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 27 de febrer del
2001, s'aprovà la Llei d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'ordenació del territori.

Exposició de motius.
En virtut del que estableix el paràgraf segon de l’article 42
de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les cessions gratuïtes que per
taxació pericial excedeixen la quantitat de 150.000.000,- PTA.
(cent cinquanta milions de pessetes) s’han de tramitar per llei.
Atès que els trams objecte d’aquestes cessions gratuïtes no
són necessaris per a la xarxa de carreteres autonòmiques, se
cedeixen a l’Ajuntament d’Alcúdia perquè formin part de la
xarxa viària municipal.
En aquesta cessió gratuïta concorre la utilitat pública
prevista a l’article 42 de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article únic.
Se cedeix gratuïtament a l’Ajuntament d’Alcúdia la titularitat
dels trams de les carreteres C-712, C-713 i PM-225, amb les
característiques següents:
- Carretera C-713 Palma-Port d’Alcúdia, del PQ 52,5 al PQ 55,2.
- Carretera C-712 Artà-Port d’Alcúdia, del PQ 31,2 al PQ 32,7.
- Carretera PM-225 Port d’Alcúdia-Alcanada, del PQ 0,0 al PQ
3,1.
Les longituds aproximades a efectes de valoració són:
- C-713: 2,7 km.
- C-712: 1,5 km.
- PM-225: 3,1 km.
Import de la valoració: 213.263.750,- PTA, IVA inclòs.

Palma, a 7 de març del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
B)
Llei d'atribució de competències als consells insulars
en matèria d'ordenació del territori
Exposició de motius
L'ordenació del territori, és a dir, la delimitació normativa
dels usos i de les activitats que s'han de desenvolupar en un
espai concret és, a l'arxipèlag balear, una de les funcions dels
poders públics amb més transcendència social, amb la qual es
pretén configurar un model territorial integral i coherent,
respectuós amb les diferents característiques de cada illa.
De d'una perspectiva jurídica, l'ordenació del territori se
situa al vèrtex superior de la política territorial i urbanística.
Aquesta té una estructura piramidal, que parteix d'una visió
superior, general i directiva, i va descendint fins a determinar i
a programar, d'una manera molt precisa, l'actuació de les
diverses administracions públiques, així com els drets i els
deures dels particulars afectats. Aquesta estructura conceptual
té la seva manifestació principal a l'ordenament jurídic de la
comunitat autònoma, a la Llei d'ordenació territorial, text al qual
correspon determinar, a més, el paper del conjunt d'institucions
i d'ens públics que exerceixen competències en aquesta matèria.
En l'estat actual de l'evolució del nostre sistema
administratiu és necessari adequar les polítiques territorials a la
posició cada vegada més rellevant dels consells insulars. La
potenciació d'un model descentralitzat que permeti una gestió
autònoma dels interessos propis de cada illa, realitzada, a més,
des d'una administració més propera als ciutadans, ha de
quedar reflectida en l'atribució de competències d'elaboració i
aprovació de determinats instruments d'ordenació territorial,
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sense perjudici de les funcions coordinadores de les instàncies
autonòmiques.

revisió o la modificació dels instruments d'ordenació territorial
que correspon aprovar als consells insulars.

En conseqüència, i d'acord amb el que es preveu a l'article
39.8 de l'Estatut d'Autonomia, que estableix la possibilitat que
els consells insulars puguin assumir la funció executiva i de
gestió en l'ordenació del territori, es transfereix a aquests ens,
en primer lloc, la competència en l'elaboració i l'aprovació dels
plans territorials insulars, és a dir, dels instruments que han de
configurar de manera decisiva l'estructura territorial bàsica de
cada illa. En segon lloc, és objecte de transferència la
competència en l'elaboració i l'aprovació de determinats plans
directors sectorials d'àmbit insular i de les normes territorials
cautelars i prèvies a la redacció dels plans de competència
insular. Finalment, la transferència es completa amb algunes
facultats de caràcter executiu que convé atribuir als ens insulars
en consonància amb els plantejaments descentralitzadors de la
nova legislació d'ordenació territorial.

5. Les de caràcter executiu que la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les
Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries, atribueix al Govern de les Illes Balears, en
els casos i les condicions següents:

Tot això ha de fer possible que les institucions pròpies de
cada illa puguin desenvolupar, en l'àmbit respectiu, un model
territorial propi, sense perjudici de la posició que, d'acord amb
el text estatutari, correspon al Govern i a l'Administració de la
comunitat autònoma. A aquestes instàncies es reserven, en
conseqüència, determinades facultats normatives i executives,
entre les quals ocupa un lloc destacat la redacció de les
directrius d'ordenació territorial, mitjançant les quals es
garanteixen els interessos públics de caràcter suprainsular i es
doten de coherència les polítiques territorials que han de ser
aplicades pels consells insulars.
Article 1.
D'acord amb l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, per
aquesta llei s'atribueixen als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb el caràcter de pròpies, i
en el marc d'allò que disposa la legislació d'ordenació territorial,
les competències següents:
1. Les relatives a l'elaboració i l'aprovació dels plans territorials
insulars.
2. Les relatives a l'elaboració i l'aprovació dels instruments
d'ordenació següents, en l'àmbit insular corresponent:

a) L'aprovació, per causes justificades i amb audiència
prèvia de la Comissió de Coordinació de Política Territorial de
la modificació dels percentatges establerts a l'apartat 1 de la
disposició transitòria quarta, per a un o més municipis de
l'àmbit insular respectiu.
b) L'aprovació relativa al compliment de les condicions per
al manteniment de la classificació urbanística dels terrenys als
quals fa referència l'apartat 1 de la disposició transitòria sisena,
en el qual cas no és necessari l'informe de la Comissió Insular
d'Urbanisme a què es refereix l'esmentada disposició.
c) Les facultats establertes a la disposició transitòria setena.
d) La delimitació de les zones definides per les projeccions
ortogonals en les condicions establertes a la disposició
transitòria dotzena, sense necessitat de proposta prèvia.
6. L'atorgament d'autoritzacions referides a obres, instal·lacions
i activitats permeses en la zona de servitud de protecció
prevista en la legislació de costes, sempre que s'hagin de
produir en terrenys classificats com a sòl urbà o com a sòl
urbanitzable, o una categoria equivalent, així com l'exercici de la
funció inspectora i de la potestat sancionadora inherents a
aquesta actuació.
Article 2.
En els procediments de delimitació del domini públic
prevists en la legislació de costes, els informes que
l'Administració de la comunitat autònoma emeti han d'anar
precedits de la consulta al consell insular respectiu, per un
termini de quinze dies, quan la delimitació afecti terrenys
classificats com a sòl urbà o com a sòl urbanitzable o una
categoria equivalent.
Article 3.

a) Pla director sectorial de pedreres.
b) Pla director sectorial de residus sòlids no perillosos.
c) Pla director sectorial d'ordenació de l'oferta turística.
d) Pla director sectorial d'equipaments comercials.

1. En l'exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei,
els consells insulars han d'ajustar el seu funcionament al règim
jurídic derivat de la Llei de consells insulars i de la legislació
sectorial que hi sigui aplicable.
2. Les facultats incloses en els números 1, 2, 3 i 4 de l'article 1
les ha d'exercir el ple del consell insular.

e) Pla director sectorial de camps de golf.
3 . Les relatives a l'elaboració i l'aprovació d'altres plans
directors sectorials d'àmbit insular quan així ho prevegin les
corresponents lleis atributives de competències.

3. Els consells insulars disposen de potestat reglamentària per
regular l'organització administrativa inherent a les funcions
objecte de transferència.
Article 4.

4. Les relatives a l'elaboració i l'aprovació de les normes
territorials cautelars que hagin de precedir la formulació, la

1. L'exercici de les competències atribuïdes als consells insulars
en relació amb l'atorgament de les autoritzacions a què fa
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referència el número 6 de l'article 1, es pot delegar als municipis
en els termes que preveu aquest article, d'acord amb la
legislació de règim local.
2. La delegació ha de ser acordada pel ple del consell insular, a
sol·licitud dels municipis interessats, els quals han d'acreditar
en tot cas que disposen de la capacitat tècnica i de gestió
adient per a l'exercici de la competència. L'efectivitat de la
delegació requereix l'acceptació del municipi interessat i la
publicació de l'acord corresponent al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
3. D'acord amb la legislació de règim local, i en els termes dels
seus reglaments orgànics, els consells insulars exerceixen les
facultats de direcció, coordinació, supervisió, inspecció, i
qualsevol altra sobre l'actuació municipal, que siguin inherents
a la delegació de competències. Particularment, els ajuntaments,
en relació amb l'exercici de les competències delegades, han:
a) De trametre al consell insular delegant, en el termini de
deu dies, una còpia de les resolucions dictades i dels informes
emesos.
b) D'atendre adequadament les sol·licituds d'informació que
formuli el consell insular delegant.
4. La revocació de la delegació l'ha d'acordar motivadament el
ple del consell insular, en els termes i en els casos prevists en
la legislació de règim local.

Article 6.
1. La coordinació de l'actuació de les administracions
autonòmica i insular s'ha de dur a terme preferentment per mitjà
de la Comissió de Coordinació de Política territorial, regulada a
la Llei d'ordenació territorial.
2. Les administracions competents han d'adoptar les mesures
necessàries per fer efectiva la participació de la resta
d'administracions territorials de les Illes Balears en els
procediments d'elaboració de disposicions de caràcter general,
incloent-hi els instruments d'ordenació legalment prevists.
3. Sense perjudici del que preveu l'apartat primer, el Govern de
les Illes Balears i els consells insulars han d'acordar, en relació
amb les matèries objecte de transferència, els mecanismes de
cooperació tècnica, jurídica, econòmica i d'informació mútua
que considerin adequats.
Article 7.
1. El cost efectiu anual inherent a l'exercici de les competències
atribuïdes per aquesta llei és de cent disset milions vuit-centes
seixanta-sis mil nou-centes vuit pessetes (117.866.908 pessetes)
de l'any 2000.
2. El cost efectiu ha d'experimentar les variacions en funció de
les remuneracions concretes que afectin el personal respecte
del capítol I i de la taxa de variació interanual que experimenti
l'índex de preus al consum quant a la resta de capítols.

5. Els actes municipals dictats en exercici de les competències
previstes en aquest article són impugnables en el termini d'un
mes davant l'òrgan competent del consell insular.

3. La quantificació del cost efectiu respon a les valoracions
següents:

Article 5.

Consell Insular de Mallorca:

Correspon al Govern i a l'Administració de la comunitat
autònoma, en relació a les competències atribuïdes:

Ordenació del territori:

1. L'exercici de la potestat reglamentària externa en
desenvolupament de la legislació d'ordenació territorial.
2. L'emissió d'informes preceptius en l'elaboració dels
instruments d'ordenació territorial esmentats a l'article 1.
3. L'elaboració i l'aprovació dels plans directors sectorials,
prevists a les directrius d'ordenació territorial, quan això no
correspongui als consells insulars.
4. L'emissió d'informes previs a les autoritzacions a què es
refereix el número 6 de l'article 1, quan afectin béns integrants
del patrimoni de la comunitat autònoma i ports esportius, de
refugi o no, qualificats d'interès general.

Capítol I:
Capítol II:
Capítol VI:

18.185.813
6.056.562
23.481.035

Ordenació del litoral:
Capítol I:
Capítol II:

22.916.027
2.662.475

Total: 73.301.912
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 62'2%.
Consell Insular de Menorca:
Ordenació del territori:

5. L'elaboració i l'aprovació dels instruments per a l'ordenació
del litoral prevista a la legislació de costes, pel que fa a la zona
de domini públic marítimoterrestre. Fora d'aquest àmbit, aquests
instruments només poden contenir les mesures necessàries per
assegurar la funcionalitat dels usos ordenats.

Capítol I:
Capítol II:
Capítol VI:

10.652.542
725.332
3.399.239
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Ordenació del litoral:
Capítol I:
Capítol II:

6.437.712
613.095

2. L'inventari concret dels béns mobles que es posen a
disposició dels consells insulars, s'ha d'especificar a l'acta de
lliurament, que han de formalitzar els presidents dels consells
insulars i el conseller competent en matèria de patrimoni.

Total: 21.827.920
Disposició addicional primera
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 18'5%.
Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Ordenació del territori:
Capítol I:
Capítol II:
Capítol VI:

10.723.353
815.528
4.054.683

Ordenació del litoral:
Capítol I:
Capítol II:

6.536.836
606.676

1 . Per al període 2000-2003, el Govern de les Illes Balears
facilitarà als consells insulars, mitjançant els convenis
corresponents, recursos econòmics per a l'elaboració dels
instruments d'ordenació territorial a què fan referència els
números 1 i 2 de l'article 1 d'aquesta llei, i dels plans que hagin
d'aprovar-se en desplegament d'aquests.
2 . Les aportacions econòmiques fetes a favor dels consells
insulars, d'acord amb els convenis a què fa referència l'apartat
anterior, no s'entenen incloses en el cost efectiu indicat a
l'article 7 d'aquesta llei, i no podran superar els límits
consignats en les lleis anuals de pressuposts generals a aquest
efecte.

Total: 22.737.076

Disposició addicional segona

Percentatge sobre el total del cost efectiu: 19'3%.

El Govern de les Illes Balears i els consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera han de constituir
una comissió paritària encarregada d'instrumentar el traspàs de
funcions i serveis que exigeix l'aplicació d'aquesta llei.

El desglossament del cost efectiu en costos directes i
costos indirectes és el que figura a l'annex II d'aquesta llei.
4. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis transferits als
consells insulars, el cost efectiu indicat per a cada ens insular
s'ha de minorar en l'import corresponent a la recaptació anual
líquida per aquests conceptes, amb la finalitat d'obtenir una
càrrega assumida neta, segons el detall següent:

Disposició addicional tercera
A partir de la data d'efectivitat de la transferència de
competències, els consells insulars queden subrogats en els
drets i les obligacions de l'Administració de la comunitat
autònoma en les matèries que són objecte d'aquesta llei.

Consell Insular de Mallorca:
Disposició addicional quarta
Cost efectiu:
Ingressos afectes al traspàs:
Càrrega assumida neta:

73.301.912
15.738.737
57.563.175

Consell Insular de Menorca:
Cost efectiu:
Ingressos afectes al traspàs:
Càrrega assumida neta:

21.827.920
4.066.408
17.761.512

Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Cost efectiu:
Ingressos afectes al traspàs:
Càrrega assumida neta:

22.737.076
4.226.454
18.510.622

Els funcionaris i el personal laboral de l'Administració de la
comunitat autònoma que siguin transferits en compliment
d'aquesta llei, mantindran els drets que els corresponen, inclòs
el de participar en els concursos de trasllat que convoqui
aquesta administració, en igualtat de condicions que la resta de
membres de la mateixa categoria o del mateix cos.
Disposició addicional cinquena
És gratuïta la publicació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears dels anuncis, els acords i d'altres documents exigits per
l'ordenament jurídic, com a conseqüència de l'exercici, per part
dels consells insulars, de les competències atribuïdes per
aquesta llei.

Article 8.

Disposició transitòria primera

Es transfereixen als consells insulars els mitjans personals
que s'especifiquen a l'annex I d'aquesta llei.

1. Les administracions competents han d'adequar a les
previsions d'aquesta llei la tramitació dels procediments relatius
als instruments d'ordenació territorial que s'hagin iniciat abans
de la data d'efectivitat de l'atribució de les competències.

Article 9.
1. L'atribució de competències objecte d'aquesta llei no
comporta el traspàs de béns immobles.
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2. Quan l'administració que hagi iniciat la tramitació a què es
refereix l'apartat anterior no sigui la competent per a l'aprovació
de l'instrument d'ordenació de què es tracti, segons aquesta llei,
ha de suspendre les actuacions i ha d'adoptar les mesures
necessàries perquè l'administració que tengui atribuïdes les
competències pugui continuar la tramitació del procediment i
conservar les actuacions realitzades vàlidament.
3. Correspon a l'Administració de la comunitat autònoma la
resolució dels procediments relatius a l'exercici de les
competències esmentades als números 5 i 6 de l'article 1, sempre
que s'hagin iniciat amb anterioritat a la data d'efectivitat de
l'atribució de competències.

Grau: 26
Grup i nivell: A-28
Lloc de treball: Cap de servei d'ordenació del territori
Localitat: Palma.
2. Als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera no
es transfereix cap lloc de treball.

Annex II
Valoració del cost efectiu de l’atribució de competències
als consells insulars en matèria d’ordenació del territori.

4. Correspon igualment a l'Administració de la comunitat
autònoma la competència per resoldre els recursos
administratius interposats contra els actes i els acords dictats
pels seus òrgans abans de la data d'efectivitat de l'atribució de
competències, encara que la interposició del recurs sigui
posterior a aquesta atribució.

Secció 17. Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports.

Disposició transitòria segona

Costs directes del traspàs. Distribució territorial. Costs directes:

Fins que no s'aprovi la modificació del reglament orgànic de
cada consell insular, les competències a què es refereixen els
números 5 i 6 de l'article 1 han de ser exercides per la comissió
insular d'urbanisme corresponent.

Consell Insular de Mallorca

Disposició transitòria tercera
Fins a l'entrada en vigor de les corresponents ordenances
fiscals, els consells insulars aplicaran la normativa de la
comunitat autònoma reguladora de les taxes i dels preus públics
inherents a l'exercici de les competències transferides
mitjançant aquesta llei.

Programa 4321. Ordenació del territori i urbanisme.
Subprograma 432101. Ordenació del territori.

Capítol I. Despeses de personal: 14.478.067.
Capítol II. Despeses corrents: 4.490.132.
Capítol VI. Inversions reals: 23.481.035.
Total costs directes: 42.449.234.
Consell Insular de Menorca
Capítol I. Despeses de personal: 10.083.103.
Capítol II. Despeses corrents: 484.758.
Capítol VI. Inversions reals: 13.399.239.
Total costs directes: 13.967.100.

Disposició final primera
Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Es fixa com a data per a l'efectivitat de l'atribució de
competències que aquesta llei estableix, dia 31 de març del 2001.
Disposició final segona
1. Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l'execució
d'aquesta llei.
2. Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Capítol I. Despeses de personal: 10.083.103.
Capítol II. Despeses corrents: 545.038.
Capítol VI. Inversions reals: 4.054.683.
Total costs directes: 14.682.824.
Costs indirectes del traspàs. Distribució territorial. Costs
indirectes:
Consell Insular de Mallorca
Capítol I. Despeses de personal: 3.707.746.
Capítol II. Despeses corrents: 1.566.430.
Total costs indirectes: 5.274.176.

Annex I
Consell Insular de Menorca
Es transfereixen als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, sota la seva capacitat
organitzativa, el personal següent:
1. Al Consell Insular de Mallorca, el següent lloc de feina:
1 funcionari
Cos/Cat.: 2510. Cos facultatiu superior.

Capítol I. Despeses de personal: 569.439.
Capítol II. Despeses corrents: 240.574.
Total costs indirectes: 810.013.
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Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Consell Insular de Menorca

Capítol I. Despeses de personal: 640.250.
Capítol II. Despeses corrents: 270.490.
Total costs indirectes: 910.740.

Capítol I. Despeses de personal: 184.689.
Capítol II. Despeses corrents: 29.049.
Total costs indirectes: 213.738.

Total cost efectiu Ordenació del Territori imputable a la Secció
17:

Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Consell Insular de Mallorca

Capítol I. Despeses de personal: 158.754.
Capítol II. Despeses corrents: 24.968.
Total costs indirectes: 183.722.

Costs directes: 42.449.234.
Costs indirectes: 5.274.176.
Total: 47.723.410.

Total cost efectiu Ordenació del Territori imputable a la Secció
15.

Consell Insular de Menorca

Consell Insular de Mallorca

Costs directes: 13.967.100.
Costs indirectes: 810.013.
Total: 14.777.113.

Costs directes: 24.502.531.
Costs indirectes: 1.075.971.
Total: 25.578.502.

Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Consell Insular de Menorca

Costs directes: 14.682.824.
Costs indirectes: 910.740.
Total: 15.593.564.

Costs directes: 6.837.069.
Costs indirectes: 213.738.
Total: 7.050.807.

Secció 15. Conselleria de Medi Ambient.

Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Programa 5141. Ordenació del litoral.

Costs directes: 6.959.790.
Costs indirectes: 183.722.
Total: 7.143.512.

Subprograma 514101. Ordenació del litoral.

A la seu del Parlament, a 6 de març del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Costs directes del traspàs. Distribució territorial. Costs directes.
Consell Insular de Mallorca
Capítol I. Despeses de personal: 21.986.281.
Capítol II. Despeses corrents: 2.516.250.
Total costs directes: 24.502.531.

Ordre de Publicació
Consell Insular de Menorca
Capítol I. Despeses de personal: 6.253.023.
Capítol II. Despeses corrents: 584.046.
Total costs directes: 6.837.069.

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 27 de febrer del
2001, s'aprovà la Llei de creació del Col·legi Oficial de
Podòlegs de les Illes Balears.
Palma, a 7 de març del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Capítol I. Despeses de personal: 6.378.082.
Capítol II. Despeses corrents: 581.708.
Total costs directes: 6.959.790.
Costs indirectes del traspàs. Distribució territorial. Costs
indirectes:
Consell Insular de Mallorca
Capítol I. Despeses de personal: 929.746.
Capítol II. Despeses corrents: 146.225.
Total costs indirectes: 1.075.971.

C)
Llei de creació del Col·legi Oficial de Podòlegs
de les Illes Balears
Exposició de motius
L’article 11.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
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representatives d’interessos econòmics i professionals, que
s'han d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
Desplegant aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, la creació de
col·legis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats. Aquesta iniciativa ha estat realitzada
per l´ Associació Balear de Podòlegs.

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat,
condició que permetrà participar a l'Assemblea Constituent del
Col·legi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent, la qual es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.
Disposició transitòria segona
Correspon a l’Assemblea Constituent:

La professió de podòleg s’ha consolidat com una professió
independent des de la creació de la diplomatura en Podologia,
pel Reial decret 649/1988, de 24 de juny, de tal manera que la
professió té independència acadèmica de qualsevol altra
professió.
En els darrers anys la professió de podòleg ha adquirit unes
competències específiques que l’han diferenciada d’altres
col·lectius professionals sanitaris. Així doncs, es considera
oportuna i necessària la creació d’un col·legi professional que
integri els professionals que, amb la titulació suficient,
desenvolupin les funcions de podologia i coadjuvi en l’avanç
de la millora de la sanitat a l’àmbit de les Illes Balears.
Article 1
Es crea el Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears
com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
L'estructura interna i el funcionament han de ser
democràtics i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la
normativa bàsica estatal en matèria de col·legis professionals,
per la normativa autonòmica que la desplegui legal o
reglamentàriament; per aquesta Llei de creació, pels seus propis
estatuts, per la resta de normativa interna i totes aquelles que
li siguin d'aplicació general o subsidiària.

a) Aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de
l'Associació Balear de Podòlegs.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans col·legiats.
Disposició transitòria tercera
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
la certificació de l’acta de l’Assemblea Constituent, s'han de
remetre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, als efectes que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Disposició transitòria quarta
El Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears obtendrà
la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus
òrgans de govern.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 2
El Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears agrupa als
qui tenen la titulació de diplomat en Podologia, d’acord amb el
Reial decret 649/1988, de 24 de juny, i amb les normes que el
despleguen, i els professionals habilitats amb anterioritat a la
promulgació del decret esmentat per a l’exercici de la podologia.

A la seu del Parlament, a 6 de març del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Article 3
L’àmbit territorial del Col·legi és el de les Illes Balears.
Disposició transitòria primera
L’Associació Balear de Podòlegs, en el termini de sis mesos
comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha
d’aprovar uns estatuts provisionals del Col·legi que regulin:

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 20 de febrer del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4504/00, relativa a contribucions al llibre blanc
sobre seguretat alimentària, i quedà aprovada la següent:
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per l’agricultura integrada i els fabricats a partir d’organismes
modificats genèticament sigui quin sigui el seu percentatge.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport als ajuntaments de les Illes Balears que
van presentar les següents propostes a la Comissió en relació
al Llibre Blanc sobre seguretat alimentària:
- Campanya d’informació als sectors primaris (agro-ramaders)
dels canvis obligats envers els sistemes actuals de producció
especialment en el que fa referència als productes químics,
alimentació animal i aspectes mediambientals.
- Promoure que els sistemes de control de les pràctiques
agràries (adobs, productes fitosanitaris, embalatge,
etiquetatge…) siguin àgils i de fàcil ús, amb l’objectiu d’evitar
complicacions burocràtiques que puguin incidir en una pèrdua
d’agilitat en el moment de vendre els aliments.
- En el suposat que per a l’adequació de les explotacions agroramaderes a la nova normativa que derivi de l’aplicació del
“Llibre Blanc” s’hagin de fer noves inversions en
infraestructura, maquinària, sistemes de producció o adequació
dels sistemes de cultiu i maneig actuals, aquestes es puguin
acollir a les ajudes de desenvolupament rural dels fons
estructurals FEOGA.

3. La UE ha d’avançar i completar l’obligació d’etiquetatge de
producció dels aliments d’origen animal des de el seu
naixement fins al seu sacrifici, a fi de garantir el traçat del
producte.
4. La UE ha de fixar mitjançant una Directriu les condicions de
minimització o supressió de tot risc d’aparició o supervivència
de prions en animals afectats per l’EBB.
5. S’ha d’establir una prohibició d’ús generalitzat d’antibiòtics,
d’hormones i altres tècniques de maneig i control dels animals
que van en detriment tant d’un tracte digne amb aquests éssers
vius com de la qualitat dels aliments que s’en derivaran.
6. La UE ha de regular els continguts precisos de l’anomenada
“agricultura integrada” per tal d’evitar-hi manipulacions i fraus.
7. S’ha d’assegurar la generalització i ampliació de la
participació de les associacions de consumidors i
consumidores així com ecologistes i de producció i consum
ecològics en comissions assessores de periodicitat regular de
l’Agència Europea de Seguretat Alimentària i els ens i
organismes coordinats per aquesta."
A la seu del Parlament, 27 de febrer del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

- Establiment d’un programa de formació per a les indústries
agro-alimentàries en general.
- En relació als possibles canvis en maquinària i/o instal·lacions
que les indústries es vegin obligades a realitzar, conseqüència
de noves reglamentacions sorgides del desenvolupament del
“Llibre Blanc”, inclourà aquestes inversions com a mesures
susceptibles de rebre ajudes dels fons estructurals FEDER per
tot el territori de la Unió Europea.
- Establiment d’un sistema àgil de control i rastreabilitat de la
venda ambulant d’aliments a tots els Estats membres.
- Establir mecanismes de salvaguarda per a les empreses que
compleixin tots els controls i normativa de transformació
d’aliments perquè no es vegin afectades per crisis provocades
per altres empreses fraudulentes de la salut pública i del mateix
sector alimentari.
Ateses, a més, les desgraciades circumstàncies que, en
matèria de seguretat alimentària sacsegen la Unió Europea, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears
a traslladar també a la Comissió les següents propostes:
1. Assegurar el caràcter de la futura Agència Europea de
Seguretat Alimentària com a ens públic coordinador de
referència dels ens i organismes estatals i regionals competents
en la mateixa matèria.
2. Per tal de garantir els drets dels consumidors, la UE ha de
regular un sistema d’etiquetatge europeu de qualitat unificat,
transparent i eficaç que identifiqui tres tipus de productes: els
derivats de l’agricultura i ramaderia ecològiques, els produïts

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 27 de febrer del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4506/00, relativa a creació de l'Institut d'Estudis
Sanitaris, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els treballs necessaris per fer realitat l'Institut
d'Estudis de la Salut."
A la seu del Parlament, 6 de març del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 575/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a terrenys de l'hospital
d'Inca. (BOPIB 80 de 9 de febrer del 2001).

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 589/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recepció oferta al sector
turístic amb motiu de Fitur. (BOPIB 81 de 16 de febrer del
2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 678/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a documentació sol·licitada
en relació amb les interrupcions de proveïment elèctric.
(BOPIB 82 de 23 de febrer del 2001).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 643/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Cecili Buele i Ramis, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a fira de
turisme. (BOPIB 81 de 16 de febrer del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per l'Hble. Sr.
Vicepresident del Govern i Conseller d'Economia, Comerç i
Indústria.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 590/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actitud de la Direcció
General de Joventut en relació al suport als violents. (BOPIB
81 de 16 de febrer del 2001).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 583/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions per restaurar el Castell
d'Eivissa. (BOPIB 80 de 9 de febrer del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 682/01,
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de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat de conservació de les mitjanes de les
carreteres d'Eivissa. (BOPIB 81 de 16 de febrer del 2001).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
K)

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 672/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cánoves i Rotger, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a denegació de l'1%
cultural. (BOPIB 81 de 16 de febrer del 2001).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 673/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·legi es Pont.
(BOPIB 81 de 16 de febrer del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
L)

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 670/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transferències de l'Inem.
(BOPIB 81 de 16 de febrer del 2001).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 624/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autorització del Govern per a
l'ampliació de l'aeroport d'es Codolar. (BOPIB 81 de 16 de
febrer del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
M)

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 671/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Servei d'ocupació de les
Illes Balears. (BOPIB 81 de 16 de febrer del 2001).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 512/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comissió d'investigació
d'Ibatur. (BOPIB 79 de 2 de febrer del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 679/01,
de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres a carreteres amb
finançament avançat a càrrec dels municipis afectats. (BOPIB
81 de 16 de febrer del 2001).

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 846/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Sofía Hernanz i Costa, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a representació al Foro de
la Inmigración. (BOPIB 82 de 23 de febrer del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 680/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudi encarregat al despatx
"Gómez-Acebo & Pombo". (BOPIB 81 de 16 de febrer del
2001).

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 848/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en
relació amb els "immigrants sense papers". (BOPIB 82 de 23
de febrer del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 681/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de desdoblament de
la carretera Maó-Ciutadella. (BOPIB 81 de 16 de febrer del
2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 847/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a resultat de les medicions
dels nivells de radiació a la badia de Palma. (BOPIB 82 de 23
de febrer del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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La votació obtengué el resultat següent:

T)

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 683/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat de conservació de les rotondes de
l'illa d'Eivissa. (BOPIB 81 de 16 de febrer del 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Relativa a retirada de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 677/01 i 676/01.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de febrer del 2001, quedaren retirades les preguntes
següents:

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, rebutjà la Moció RGE núm. 722/01, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a desestacionalització
turística. (BOPIB núm. 82 de 23 de febrer del 2001).
La votació obtengué el resultat següent:

* RGE núm. 677/01, de l'Hble. Sra. Margarita I. Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte blindat del Sr. Felio Morey (BOPIB núm. 81, de 16
de febrer del 2001).
* RGE núm. 676/01, de l'Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
increment de places hoteleres.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de
Llei RGE núm. 4938/00.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2001, rebutjà la Proposició no de llei, RGE
núm. 4505/00 del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'embelliment i millora dels accessos als municipis. (BOPIB
núm. 69 de 10 de novembre del 2001).

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de febrer del 2001, no es prengué en consideració, per
25 vots a favor, 31 en contra i cap abstenció, la proposició de
llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei de consells insulars (BOPIB núm. 72, d'1 de
desembre del 2000).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

C)
Relativa a aprovació de tramitació directa i per lectura
única del Projecte de llei RGE núm. 5600/00.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de febrer del 2001, s'aprovà per assentiment la
tramitació per lectura única del projecte de llei de referència,
de cessió gratuïta a l'Ajuntament d'Alcúdia d'uns trams de les
carreres C-712, C-713 i PM-225 al seu pas per nucli urbà,
publicat al BOPIB núm. 75, de 22 de desembre del 2000.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
F)
Relativa a aprovació de tramitació directa i per lectura
única del Projecte de llei RGE núm. 32/01.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de febrer del 2001, s'aprovà per assentiment la
tramitació per lectura única del projecte de llei de referència,
de creació del Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes
Balears, publicat al BOPIB núm. 78, de 19 de gener del 2001.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a ajornament de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant ple RGE núm. 579/01 i 759/01.

Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de febrer del 2001, foren ajornades les dues preguntes
de referència, presentades pel diputat Hble. Sr. Manuel Jaén
i Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
nombre d'alts càrrecs a la Conselleria d'Educació i Cultura
i a comissions de servei al departament del conseller
d'Educació i Cultura, respectivament (BOPIB núm. 80, de 9
de febrer del 2001 i núm. 82, de 23 de febrer del 2001), a
causa de l'absència de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

G)
Relativa a aprovació de la liquidació del pressupost del
Parlament de les Illes Balears, corresponent a l'exercici del
2000.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2001, aprovà per assentiment la liquidació
del pressupost del Parlament de les Illes Balears,
corresponent a l'exercici del 2000.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
E)
Relativa a retirada de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 656/01 i 845/01.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de febrer del 2001, quedaren retirades les preguntes
següents:
* RGE núm. 656/01, de l'Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als
abocaments de les pedreres del camí de Can Duran a ses
Cadenes (BOPIB núm. 81, de 16 de febrer del 2001).
* RGE núm. 845/01, de l'Hble. Sr. Salvador Cánoves i Rotger,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica del
transport a Formentera (BOPIB núm. 82, de 23 de febrer del
2001).

Relativa a declaració urgent de suport a un referèndum al
Sàhara Occidental.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març del 2001 acceptà, per unanimitat, la declaració
que es transcriu a continuació:
Declaració urgent de suport a la celebració d'un referèndum
lliure i transparent al Sàhara Occidental
"El Parlament de les Illes Balears vol expressar el seu suport
solidari per desbloquejar la perillosa situació de guerra que
s'està iniciant al Sàhara Occidental. D'aquí a pocs dies
finalitzarà la pròrroga que el Consell de Seguretat de l'ONU ha
concedit a la Missió de les Nacions Unides per al referèndum
al Sàhara Occidental, per dur a terme la seva empresa, sense
que es vegi el més mínim optimisme sobre la possibilitat d'aturar
la perillosa escalada de tensió bèl·lica a la zona. El motiu és
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simple i dramàtic, després de quasi deu anys, Nacions Unides
no ha estat capaç de fer complir els acords de pau aconseguits
el 1991, moments en què es va establir l'alt al foc al territori,
reafirmats a Houston el 1997, pels quals es varen precisar
compromisos per a la realització d'un referèndum
d'autodeterminació lliure i transparent, en el qual es decidís el
futur del Sàhara Occidental. Aquests compromisos afectaren
l'elaboració, per part de la Minurso, dels cens de votants, la
repatriació de refugiats, l'alliberament de presoners de guerra i
desapareguts, i l'acantonament de les tropes respectives, així
com un codi de conducta per a la campanya o referèndum.
Davant l'incompliment sistemàtic dels esmentats acords per part
marroquina i malgrat les advertències de l'ONU, les
provocacions marroquines han dut al Font Polissari a declarar
trencat l'alt al foc. El resultat final de tant abandonament pot ser
la guerra, nous enfrontaments armats, la desestabilització del
Magrib i una major pobresa al Marroc, amb el que comporta
també de degradació segura del tímid i qüestionat procés de
democratització marroquí.
Permetre que s'arribi a aquesta situació no té cap sentit, i
molt menys si és conseqüència d'una paràlisi de la diplomàcia
europea, resulta incomprensible que la Unió Europea hagi
assumit, tan clarament el concepte i la política de prevenció de
conflictes a la seva recent reunió de Niça, i al mateix temps sigui
incapaç de protagonitzar o encoratjar una activitat política
dirigida al compliment d'aquests mateixos principis, exigint el
compliment de les resolucions internacionals i els acords de
Houston del 1997.
La Unió Europea i la seva ciutadania no haurien d'admetre
que l'únic sistema possible perquè es presti atenció als
conflictes, sigui la seva explosió violenta, l'existència de
matances o la proliferació de terrorismes que cerquen atreure
l'atenció pública per donar visibilitat als seus conflictes
abandonats. No fer res a nivell polític quan procedeix i es pot,
és a dir, ara, és una invitació a l'escalada i la degradació del
conflicte. Si això es dóna a partir de març, l'Estat espanyol haurà
perdut una oportunitat única per curar una ferida del seu propi
passat, curable mitjançant l'estricta aplicació de la legalitat
internacional, la Unió Europea haurà mostrat una vegada més
la seva incapacitat diplomàtica i les Nacions Unides hauran
acumulat un nou fracàs en les seves operacions de pau, no
resoldre l'últim procés de descolonització que queda a l'agenda.
Per això, volem exigir l'aplicació estricta del Pla de Reglament
de Nacions Unides per al Sàhara Occidental, urgint la celebració
immediata d'un referèndum d'autodeterminació lliure i
transparent en el territori, instant les Nacions Unides, la Unió
Europea i el Govern espanyol a donar suport, sense reserves,
el compliment estricte dels acords signats entre les parts i
avalats pel Consell de Seguretat de l'ONU, mostrant el seu més
ferm rebuig a qualsevol alternativa que els violi o supleixi."
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 63/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa al resultat
de la campanya contra l'oferta turística no legalitzada.
(BOPIB núm. 78 de 19 de gener del 2001).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 64/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la imatge corporativa de l'Ibatur. (BOPIB
núm. 78 de 19 de gener del 2001).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 65/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'absència
de les Illes Balears a l'Expo de Hannover. (BOPIB núm. 78 de
19 de gener del 2001).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 66/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa al palau de
congressos a les Illes Balears. (BOPIB núm. 78 de 19 de gener
del 2001).

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 175/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
finançament de l'institut de Sant Josep al municipi de Sant
Joan. (BOPIB núm. 79 de 2 de febrer del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 288/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa al grau
d'acceptació i participació del sector hoteler en el projecte de
creació de l'institut balear de qualitat turística. (BOPIB núm.
79 de 2 de febrer del 2001).

H)

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 176/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
material didàctic per a l'ensenyament de les varietats
dialectals. (BOPIB núm. 79 de 2 de febrer del 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer del 2001, debaté conjuntament
les Preguntes RGE núm. 289/01, 290/01 i 291/01, de l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a partides pressupostàries i import que
destinarà la Conselleria de Turisme a la política de
"marques, a resultats concrets de la política de "marques" de
la Conselleria de Turisme i als objectius de la política de
"marques" anunciada per la Conselleria de Turisme,
respectivament. (BOPIB núm. 78 de 19 de gener del 2001).

A)

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer del 2001,

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
el Pla director sectorial per a la gestió de residus de
construcció, demolició i voluminosos de les Illes Balears
(RGE núm. 4637/00).
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tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient, qui informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
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RGE núm. 995/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
joves de 18 a 21 anys que han passat del centre penitenciari
a la Direcció General de Menors. (Mesa de 7 de març del
2001).
RGE núm. 996/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menors de 18 anys al centre es Pinaret. (Mesa de 7 de març
del 2001).

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, sobre el viatge del conseller
de Turisme a Hondures i a Cuba (RGE núm. 174/01).

RGE núm. 997/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
joves de 18 a 21 anys que al centre es Pinaret. (Mesa de 7 de
març del 2001).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de febrer del 2001, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, qui
informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Palma, a 7 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 sol·licitud de resposta escrita.

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la modificació de la relació de llocs de feina del
personal funcionari de la Conselleria d'Educació i Cultura
(RGE núm. 2652/00).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer
del 2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, qui informà sobre el tema de
referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 994/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menors de 16 a 18 anys que han passat del centre
penitenciari a la Direcció General de Menors. (Mesa de 7 de
març del 2001).

Quants de menors de 16 a 18 anys han passat des del centre
penitenciari a la Direcció General de Menors, una vegada que
la Llei 5/2000 ha entrat en vigor? Especificau-ne en cada cas les
mesures aplicades.
Palma, a 26 de febrer del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quants de joves de 18 a 21 anys han passat des del centre
penitenciari a la Direcció General de Menors, una vegada que
la Llei 5/2000 ha entrat en vigor? Especificau-ne en cada cas les
mesures aplicades.
Palma, a 26 de febrer del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.
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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 sol·licitud de resposta escrita.
Actualment, quants de menors de 18 anys es troben al
centre es Pinaret en règim tancat i semiobert?
Palma, a 26 de febrer del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Actualment, quants de joves de 18 a 21 anys es troben al
centre es Pinaret en règim tancat i semiobert?
Palma, a 26 de febrer del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1088/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió
del Molt Hble. Sr. President en relació amb la situació de la
casa del Sr. Boris Becker. (Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1089/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compromís
del Molt Hble. Sr. President en relació amb el camí de Can
Duran a ses Cadenes. (Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1090/01, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a posada a disposició dels administrats de les illes menors
dels expedients administratius amb tramitació a Mallorca.
(Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1091/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trentramvia a Menorca entre Ciutadella i Maó. (Mesa de 7 de
març del 2001).
RGE núm. 1092/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compra de material per a la realització del ferrocarril IncaManacor. (Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1093/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudis de viabilitat de les línies ferroviàries Palma-Inca i
Palma-Sóller. (Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1094/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions fetes pel
Govern de les Illes Balears en el patrimoni històric i artístic
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1095/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a placa de l'estació
depuradora d'Eivissa.. (Mesa de 7 de març del 2001).

RGE núm. 1083/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cánoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nova ubicació de la base aèria militar de Son Sant Joan.
(Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1084/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
hidrològic de les Illes Balears. (Mesa de 7 de març del 2001).

Palma, a 7 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

RGE núm. 1085/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions hidrològiques. (Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1086/01, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
l'expedient de cessió gratuïta dels terrenys de l'hospital de
Maó. (Mesa de 7 de març del 2001).
RGE núm. 1087/01, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
l'expedient de cessió gratuïta dels terrenys de l'hospital
d'Inca. (Mesa de 7 de març del 2001).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.
Té coneixement el Govern de les Illes Balears de la intenció
del Govern de l'Estat de reubicar la base aèria militar de Son
Sant Joan i de l'ús a què pensen destinar les actuals
instal·lacions?
Palma, a 7 de febrer del 2001.
El diputat:
Salvador Cánoves i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Sap la Sra. Consellera de Sanitat i Consum si sobre el
terreny del futur hospital d'Inca ja s'ha iniciat l'expedient de
cessió gratuïta a la Tresoreria de la Seguretat Social?

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta oral davant Ple.

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ha comunicat el Govern de l'Estat a la Conselleria de Medi
Ambient quan té previst aprovar el Pla hidrològic de les Illes
Balears el Consell de Ministres?
Palma, a 6 de març del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Què volia dir el Molt Hble. Sr. President del Govern quan li
preguntaren sobre la situació irregular de la casa del Sr. Boris
Becker i va respondre: "...esper que Boris Becker arribi a un
acord per tal que la seva casa sigui factible ..."?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta oral davant Ple.

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ha comunicat el Ministeri de Medi Ambient a la Conselleria
de Medi Ambient alguna data per signar el protocol de les
inversions hidrològiques a les Illes Balears?
Palma, a 6 de març del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Molt Hble. Sr. President complir amb el seu
compromís assolit amb el batle de Palma i el batle de Llucmajor
pel que fa al camí de Can Duran a ses Cadenes?
Palma, a 7 de març del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Sap la Sra. Consellera de Sanitat i Consum si sobre el
terreny del futur hospital de Maó ja s'ha iniciat l'expedient de
cessió gratuïta a la Tresoreria de la Seguretat Social?
Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Com du a terme el Govern la posada a disposició dels
administrats dels expedients administratius a les illes menors
quan la tramitació es realitza a Mallorca?
Palma, a 6 de març del 2001.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contempla el Pla director sectorial de Transports de les Illes
Balears un tren-tramvia a Menorca, entre Ciutadella i Maó?

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 2 de març del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

M)

Pot explicar els motius de la retirada de la placa de l'estació
depuradora d'Eivissa que va ser inaugurada l'any 1992?
Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Si no disposa del projecte d'obres del ferrocarril IncaManacor, com es compren materials per a la seva realització?

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 7 de març del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1023/01, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a impuls de la reconversió ecològica de l'agricultura i la
ramaderia de les Illes. (Mesa de 7 de març del 2001).

K)

Palma, a 7 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S'han fet ja els estudis de viabilitat i cost del soterrament de
les línies ferroviàries de Palma-Inca i Palma-Sóller?
Palma, a 7 de març del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quines han estat les inversions fetes pel Govern de les Illes
Balears durant l'any 2000 per a la conservació del patrimoni
històric i artístic d'Eivissa i Formentera?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Les darreres dues dècades han estat testimonis de
l’aparició de cada cop més escàndols relacionats amb
l’alimentació humana. Des de l’afer de l’oli de colza, passant per
l’ús irracional d’antibiòtics i hormones en els animals, la
troballa de dioxines en pollastres o l’incertesa davant la
introducció sense control sanitari real d’aliments irradiats i
productes transgènics, la situació no fa més que deteriorar-se
sense que, en general, les administracions hagin actuat en
conseqüència amb un principi de precaució. Tot plegat no fa
més que erosionar la credibilitat del Govern davant la ciutadania
sense que es prenguin mesures assenyades en matèria de
producció i consum d’aliments.
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Al costat de la imprescindible creació d’agències de
seguretat alimentària eficaces i independents, l’altra gran
direcció de canvi a favor d’una alimentació sana és l’impuls de
la producció i el consum d’aliments sans i naturals, ecològics,
amb les òbvies garanties de certificació de qualitat.
Més enllà de les mesures previstes per les diferents
administracions competents a les Illes Balears a curt termini en
matèria d’eliminació o tractament final de les “vaques boges”,
és urgent promoure un canvi real de política en matèria agrària
i ramadera de tal manera que es primi la defensa dels
consumidors i les consumidores sobre el consum, el dret a una
alimentació sana sobre la mera gestió d’ajuts públics a
l’agricultura i ramaderia convencionals, així com el tracte amb
els animals respectuós amb el seu caràcter d’éssers vius i no
pas de mera matèria primera.
Fins ara la política agroramadera balear és una víctima de la
gestió ambientalment insostenible. Vistes les crisis acumulades
en matèria alimentària així com el suport evident de bona part de
la ciutadania, així com de cada cop més sectors de pagesos i
ramaders que desitgen continuar vivint de la terra però
reciclant-se en productors més sans o fins i tot ecològics, és
ben hora que la política agroramadera de les Illes faci un tomb
cap a l’ecologització.
Les Balears, seguint l’exemple d’altres estats europeus
punters com Àustria o Alemanya, hem de corregir les prioritats
polítiques i pressupostàries. En aquest sentit, cal implementar
un model de transició en el sector on els avantatges econòmics,
tècnics i de comercialització estiguin del costat de l’alimentació
ecològica o derivada de l’agricultura integrada.

3.- Tractar el Consell d’Agricultura Ecològica (CAE) com un
interlocutor de primer ordre, a l’hora de configurar i assessorar
la política agrària i ramadera de les Illes Balears.
4.- Acordar, amb les organitzacions agràries i els organismes i
les institucions competents, uns programes de formació agrària
que incorporin prioritats formatives en matèria d’agricultura
ecològica i s’hi incorporaria, així mateix, el percentatge de
finques experimentals i col·laboradors que tinguin el
reconeixement de producció ecològica.
5.- D’acord amb la nova prioritat atorgada al “desenvolupament
rural” per sobre de la mera gestió d’ajuts públics sense relació
ni amb el medi ambient ni amb la pervivència i el sosteniment de
l’hàbitat pagès en les zones rurals de les Illes, promoure la
reforma de la normativa sobre agroturisme i turisme rural a fi de
donar prioritat a l’aprofitament dels guanys turístics en el medi
rural a favor dels pagesos i ramaders, per tal que aquests siguin
els primers beneficiats, bé que amb caràcter secundari i
complementari respecte als guanys derivats de la seva
explotació agrària i ramadera.
6.- Realitzar almenys una campanya anual descentralitzada
sobre els avantatges de produir i consumir productes agraris i
ramaders de qualitat ecològica o provinents de l’agricultura
integrada. Complementàriament, el Govern i els consells
insulars amb competències sobre agricultura introduiran
gradualment productes ecològics o derivats de l’agricultura
integrada en les seves dependències o en altres instal·lacions
i serveis subvencionats amb fons públics autonòmics.
Palma, a 2 de març del 2001.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

És així com el Parlament de les Illes Balears, conscient de la
necessitat d’impulsar en benefici dels consumidors i les
consumidores així com dels mateixos productors l’agricultura i
la ramaderia ecològiques, emplaça el Govern de les Illes Balears
i els consells insulars amb competència en matèria d’agricultura
a:
1.- Donar suport pressupostari a partir del proper exercici a la
posada en marxa d’un pla d’impuls de l’agricultura i ramaderia
ecològiques, així com de l’agricultura integrada. En
conseqüència, i d’acord amb el marc legal vigent, es vincularan
al màxim els ajuts públics agraris i ramaders al seu lligam amb la
seva sostenibilitat ambiental i la qualitat alimentària, així com a
donar prioritat al desenvolupament rural. Quant a
desenvolupament rural es fomentaran i es donarà preferència a
actuacions lligades a les produccions diferenciades i de qualitat
i a les inversions diversificadores i a les produccions no
alimentàries.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4911/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a persones
contractades amb càrrec als projectes d'inversió immaterial
de la Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB núm. 72 de 1 de
desembre del 2000).
Les persones contractades són les següents:

2.- Iniciar ja enguany una campanya de promoció genèrica a
totes les illes dels productes ecològics al mateix temps que una
campanya de reconversió d’agricultura i ramaderia ecològiques
per a productors i transformadors convencionals. Aquestes
campanyes es continuaran i ampliaran els anys vinents amb
l’objectiu que en un període relativament curt de temps ens
situem en els mateixos percentatges de volum de producció que
la mitjana dels estats de la Unió Europea.

* Mateu Perelló Malondra.
Titulació: tècnic de grau mitjà en informàtica.
Forma de provisió: oferta genèrica Inem.
Funcions:disseny del sistema de manteniment i actualització de
les bases de dades tècniques d'equips, material fungible i no
fungible, i de dades analítiques del laboratori; creació de noves
bases de dades relacionades; elaboració del sistema de
manteniment i actualització de la xarxa local i els perifèrics del
laboratori, i de la seva interconnexió amb les bases de dades del

1998

BOPIB núm. 84 - 9 de març del 2001

cànon de sanejament; elaboració i disseny de documentació
(formularis, butlletins, procediments, et.).
Remuneració: 332.167 pessetes (brutes, contracte des de l'1-1200 a 31-12-00).
Projecte d'inversió: acreditació del laboratori segons la norma
EN45001, del Laboratori de l'Aigua d'aquesta direcció general.
* Amalia Vázquez González.
Titulació: analista de laboratori, nivell 4.
Forma de provisió: oferta genèrica Inem.
Funcions: col·laboració amb la preparació de les tècniques de
laboratori per elaborar els procediments de validació de
mètodes de treball necessaris per a l'acreditació; elaboració de
relació i catalogació dels equips i materials fungibles i no
fungibles del laboratori; ajuda a l'actualització de les bases de
dades tècniques d'equips, materials fungibles i no fungibles, i
de dades analítiques; cooperació en la implantació del sistema
de qualitat del laboratori segons la norma EN 45001
Competència tècnica dels laboratoris d'assaig; suport a les
campanyes analítiques del laboratori, mostreig i realització
d'assaigs analítics a aigües i fangs durant la posada en marxa
dels procediments normalitzats de treball (PNT).
Remuneració: 1.233.731 pessetes (brutes, contracte des de l'1-600 al 31-12-00, amb baixa per maternitat des del 16-10-00).
Projecte d'inversió: Acreditació del laboratori segons la norma
EN 45001, del Laboratori de l'Aigua d'aquesta direcció general.
* Ernesto Santisteban del Corral.
Titulació: tècnic superior, llicenciat en biologia.
Forma de provisió: oferta genèrica Inem.
Funcions: realització de tasques analítiques relacionades amb
el projecte; elaboració de procediments normalitzats de treball
(PNT) referents a tècniques analítiques necessàries per al
projecte; treballs de camp de visites i recollida de mostres en els
diversos sectors relacionats amb el projecte; elaboració
d'informes relacionats amb el projecte; utilització de bases de
dades informàtiques per emmagatzemar i gestionar les dades
recopilades en el projecte.
Remuneració: 4.434.595 pessetes (brutes, contracte des de l'1-100 al 31-12-00)
Projecte d'inversió: Control mediambiental dels sectors
industrials i agraris, del Laboratori de l'Aigua d'aquesta direcció
general.
A més, vos comunic que el Servei d'Estudis i Planificació de
la Direcció General de Recursos Hídrics gestiona dos projectes
d'inversió immaterial denominats Control, seguiment i estudi del
domini públic hidràulic i Gestió de la demanda. Ambdós
projectes d'inversió es desenvolupen mitjançant contractes
d'assistències tècniques. No s'ha realitzat cap contractació de
personal a càrrec d'aquests projectes.
Palma, 23 de gener del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 286/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a taca inspectora
en relació amb els pinsos animals. (BOPIB núm. 79 de 2 de
febrer del 2001).
La inspecció de fraus agroalimentaris l'any 2000 va realitzar
les actuacions següents:
* 43 inspeccions
* 34 preses de mostres
En els fulls annexos s'indica el lloc on es va realitzar la
inspecció (titular o establiment) i el fabricant (responsable).
Palma, 21 de febrer del 2001.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.
Els fulls annexos a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 956/01, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació i Energia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de març del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació i Energia, davant la
Comissió d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre la
política que pensa dur a terme dins la present legislatura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
4858/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de març del 2001, a la vista de l'escrit RGE núm.
1072/01, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, restà assabentada de la retirada de la
proposició no de llei de referència, relativa a finançament de
carreteres de les Illes Balears, publicada en el BOPIB núm.
72, d'1 de desembre del 2000.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de la Interpel·lació RGE núm. 209/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de març del 2001, a la vista de l'escrit RGE núm.
1074/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular, restà
assabentada de la retirada de la interpel·lació de referència,
relativa a política del Govern en relació amb l'accés a la
funció pública, publicada en el BOPIB núm. 79, de 2 de febrer
del 2001.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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